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ระเบียบวิธีการส ารวจ 
1. คุ้มรวม : ครอบครัวไทย (บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยาหรือมีความผูกพันทาง

สายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่อ
กัน และมีความสัมพันธ์เกื้อกูลกัน) ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป การส ารวจครั้งนี้ไม่นับ
รวม ครัวเรือนคนเดียว ครัวเรือนที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางญาติ ครอบครัวชาวต่างชาติ ต่างด้าว                      
และครอบครัวผู้อพยพ หรือผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งอยู่ในค่ายอพยพที่รัฐบาลก าหนดขึ้น 

2. ระดับการน าเสนอผล   :   เสนอผลระดับจังหวัด 
3. ระเบียบวิธีการส ารวจ    :  ใช้วิธีการส ารวจด้วยตัวอย่าง  โดยใช้แผนการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น                         

(Two-Stage Sampling) 
 
 
 

 
 

 

 

วิธีการสุ่มครอบครัวตัวอย่าง 
• เลือกครอบครัวตัวอย่าง ต าบลละ 30 ครอบครัวโดยสุ่มเลือกครอบครัวตัวอย่างล าดับที่ 1 ก่อน จากนั้ น                  

นับครอบครัวไปอีกครอบครัว (คือช่วงของการสุ่มของแต่ละต าบลตัวอย่าง) 

𝐼 =
𝑁

30
 

•  ดังนั้น ครอบครัวที่ 1 จะเป็นครอบครัวตัวอย่างล าดับที่ 1  
• ครอบครัวตัวอย่างล าดับที่ 2  คือ ครอบครัวที่ 1 + 𝐼    
• ครอบครัวตัวอย่างล าดับที่ 3  คือ ครอบครัวที่ 1 + 2 𝐼  
• ครอบครัวตัวอย่างล าดับที่ 30 คือ ครอบครัวที่ 1 + 29 𝐼  

 

 

 วิธีการส ารวจ และวิธีการสุ่มครอบครัวตัวอย่าง 

 

•  เลือกต าบลจังหวัดละ 25 ต าบล  
 (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตมี 17 ต าบล) 

• Systematic Sampling : SYS 

•  ต าบลตัวอย่างจ านวน 1,892 ต าบล 
 

หน่วยตัวอย่างขั้นตอนที ่1 
 

• เลือกครอบครัวตัวอย่าง จ านวนต าบลละ               
30 ครอบครัว 

• Systematic Sampling : SYS 

• ครอบครัวตัวอย่าง รวมจ านวน 56,760 
ครอบครัว 

•  
 

หน่วยตัวอย่างขั้นตอนที ่2 

N = จ านวนครอบครัวทั้งสิ้นในต าบลตัวอย่างนั้น ๆ 
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ส่วนข้อมูลประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว 

จ านวน 49 ข้อค าถาม 

 

ข 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

• เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดในแบบสอบถามด้วยวิธีการสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชน                
อายุ 18 ปีขึ้นไป  

 

 

 
  

 

 

 
ส่วนข้อมูลครอบครัว หรือข้อมูลทั่วไป 

จ านวน 11 ข้อค าถาม 
 

แบบส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว 
 

ส่วนภูมิภาค 
จังหวัดละ 750 ตัวอย่าง 

 

*ภูเก็ต 510 ตัวอย่าง 
(17 ต าบล)) 
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วิธีการใช้งานระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

โปรแกรมที่รองรับการท างานของระบบมาตรฐานครอบครัวเขม้แข็ง  
สามารถท างานได้บนเว็บเบราเซอร์ (web browser) ต่าง ๆ ได้ เช่น Google Chrome ทุกเวอร์ชั่น, 

Internet Explorer ทุกเวอร์ชั่น , Firefox ทุกเวอร์ชั่น , หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ใช้งานในการเปิดเว็บไซ ต์  
(website)  เมื่อต้องการเข้าใช้งาน เช่น 

1. การเปิดโปรแกรมที่ใช้งานในการเปิดเวบ็ไซด์ (website) 

Google Chrome 
a. ให้เปิดโปรแกรม Google Chrome ที่มีไอคอน (icon) รูป        ที่อยู่บนหน้าจอ 

(Desktop)  
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเข้าเวบ็ไซต์ระบบมาตรฐานครอบครัวเขม้แข็ง 

a. หลังจากเปิดใช้งานเว็บเบราเซอร์ ให้พิมพ์ ดังนี้ “http://stat.thaifamily.in.th”   

 

 

***ข้อควรระวัง*** หากพิมพ์ในรูปแบบ  www.stat.thaifamily.in.th   จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ 

ระบบฐานข้อมูลครอบครัวเข้มแข็งได้  

พิมพเ์วบ็ไซต ์

“http://stat.thai

family.in.th  ” 

http://www.stat.thaifamily.in.th/
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b. หลังจากเข้าสู่เว็บ http:// stat.thaifamily.in.th  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปด้านล่าง  

ให้ คลิก ไปที ่“เข้าสู่เว็บไซต์”  ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. เมื่อใช้เมาส์ คลิก ไปที่  “เข้าสู่เว็บไซต์”  จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 
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3.  ลงทะเบียน/เข้าระบบ/เปลี่ยนรหัสผ่าน (User)  

เป็นส่วนของผู้ที่ดูแลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น คีย์บันทึกข้อมูลแบบส ารวจ หรือแก้ไข หรือ 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น ๆ ผู้ใช้งานสามารถท ารายการต่าง ๆ ได้ดังนี้  

3.1  ล๊อกอินเข้าระบบ (Login) 

3.2  ลงทะเบียน (Register) 

3.3  เปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่าน (Change password) 

 
3.1 การลงทะเบียน ส าหรับผู้ใช้งานระบบครั้งแรก  ให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบก่อน ตามข้ันตอนนี ้

a. การลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบ  ให้ คลิก ไปที่ “ลงทะเบียน (Register)” ดังรูป 

 

b. เมื่อคลิกไปที่ “ลงทะเบียน (Register)” จะปรากฏหน้าจอข้อก าหนดและเงื่อนไขดัง

รูปด้านล่าง 

 

CLICK 
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c. ให้อ่านข้อก าหนดและเงื่อนไขให้ครบทุกข้ออย่างละเอียด แล้วเลือกยอมรับเงื่อนไข 

หลังจากนั้น คลิก เลือก “ตกลง” ดังรูป 

                             

 

d. จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลผู้ใช้ งาน ดังรูป ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

จากนั้น  คลิก ที่ “สร้างผู้ใช”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ข้อควรระวัง** ข้อมูลที่อยู่หน่วยงานที่ท่านสังกัดจะต้องใส่ เนื่องจากระบบจะน าไปใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ของการก าหนดรหัส 7 ตัวแรกของแบบประเมิน 

คลิก “ยอมรบัเง่ือนไข” 

กรอกข้อมลูให้ถกูต้อง

ครบถ้วนทุกช่อง 



คู่มือการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว   

 
 

CLICK 

5 

e. หากสร้างผู้ใช้งานส าเร็จสมบูรณ์ ระบบจะปรากฏดังรูป 

 

 

 

 

 

                                

 

3.1 ตัวอย่างการสร้างผู้ใช้งาน (User)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ระบบขึน้ข้อความ  “สร้างผู้ใช้งานเสรจ็สมบรูณ์” 
จึงจะถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

หากต้องการเข้าสู่ระบบให้คลิกเลือก “ท างานต่อ” 
แต่หากยงัไม่ใช้งานขณะน้ีสามารถออกจากหน้าเวบ็ได้

เลย 
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ตัวอย่างการสร้างผู้ใช้งาน (User) 
ชื่อผู้ใช้งาน : demo 

ชื่อผู้ใช้งานต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร 
รหัสผ่าน : demo1234     

รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร และประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษร (ภาษาไทย 
หรือ ภาษาอังกฤษ) และ อักขระพิเศษ เช่น !  @ # $ % ^ & *  >  <  ) ( ฿ +  -  = ?   
ผสม (ตัวอย่าง รหัสผ่าน บางรัก123->     123^-^love     ++doodee890) 
ยืนยันรหัสผ่าน : demo1234 
อีเมล์  : demo@hotmail.com 
ค าถามเพื่อความปลอดภัย : sport 
 ค าถามเพ่ือความปลอดภัยคือ เป็นค าถามที่สามารถจ าได้ดีและไม่ลืม หากลืมรหัสผ่าน 
(password) หรือ ชื่อผู้ใช้งาน (username) จะสามารถใช้ค าถามเพ่ือความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน
ที่จะส่ง username และ password ไปให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ 

 ค าตอบเพื่อความปลอดภัย : football 
 เป็นการยืนยันกับค าถาม จะใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือเมื่อมีการลืมรหัสผ่าน 
(password) หรือ ชื่อผู้ใช้งาน (username) 
ค าน าหน้า : นาย 

 ชื่อ : บุญมี 
 นามสกุล : บุญเหลือ 
 เลขที่บัตรประชาชน : 1234567890123 
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-123-1234 

 เมื่อคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้างผู้ใช้” เพ่ือท าการสร้างผู้ใช้งานใหม่  ดังรูป 

 

เมื่อสร้างชื่อผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าสร้างเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “ท างานต่อ” 
เพ่ือท างานต่อไป 

mailto:demo@hotmail.com
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3.2 การเข้าระบบ ส าหรับผู้ใช้งานระบบที่ไดล้งทะเบียนมาเรียบร้อยแล้ว  
ส าหรับจังหวัดที่เริ่มคีย์/บันทึกข้อมูลจากแบบส ารวจฯ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ  
3.2.1. ใช้  1 username บันทึกข้อมูลทุก/หลายพ้ืนที่ ในการลงทะเบียนให้ เลือกพ้ืนที่ท างานเป็น    

"ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด" แล้วค่อยส่ง username มาให้ทาง สค. ปรับสิทธิ์              
ให้เป็นระดับจังหวัด 
  3.2.2 ใช้ 1 username บันทึกข้อมูล 1 พ้ืนที่ ถ้าส ารวจ 25 พ้ืนที่ก็ใช้ 25 username ในการลงทะเบียน 
username แต่ละอัน ให้ระบุพ้ืนที่ส ารวจ (ภาค,จังหวัด,อ าเภอ,เทศบาล/อบต) ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนได้เลย 
โดยมีขั้นตอนแต่ละวิธีตามนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
User ที่จะเข้ามาเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จะต้องท าการล็อกอินเข้าระบบก่อนเสมอ ถ้ายังไม่มี              

ชื่อผู้ใช้งาน (User name) ให้ท าการลงทะเบียนก่อน  
ชื่อผู้ใช้งาน (User name) คือ ชื่อที่ได้ลงทะเบียนผู้ใช้งานไว้แล้วรหัสผ่าน (Password) คือ รหัสผ่าน             

ที่ได้ท าการลงทะเบียนไว้แล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเข้าระบบ 

2. ใส่ Username และ  Password 
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 เมื่อเข้าระบบได้แล้ว  จะปรากฏชื่อผู้ใช้งานระบบ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

***ข้อควรระวัง*** หากชื่อผู้ ใช้งานที่ปรากฏอยู่ ไ ม่ใช่ชื่ อผู้ ใช้ งานของท่าน ให้ออกจากระบบ                            

แล้วท าการเข้าระบบใหม่  

3.3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกเปล่ียนรหสัผ่าน 

2. กรอก username และรหสัผา่นใหม่

ใหม่ 

3. คลิกเปล่ียนรหสั 

4. ข้อความแสดงเปล่ียนรหสัผา่นเรียบร้อย รหสัผา่น

ของท่านเปล่ียนเสรจ็สมบรูณ์ 

3. ข้อความแสดงช่ือผูใ้ช้งาน 

1.  
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4. การใช้งานโปรแกรมการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตนเอง  
 ในหัวข้อนี้สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ใช้งานที่มีการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวทั่วไป มีการใช้งานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. คลิกเลือกประเมินความเข้มแขง็ของครอบครวัตนเอง 

2. อ่านวิธีการใช้และคลิกเลือก “ท าแบบทดสอบ” 

3. คลิกตอบแบบทดสอบให้ครบทุก

ข้อ 

4. เม่ือตอบแบบทดสอบครบทุกข้อและ            

คลิกเลือก “ดผูลการประเมิน” ด้านล่าง 

 

CLICK 
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0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. การบันทึก คน้หา แก้ไขหรือลบข้อมูลในระบบ 

5.1 การกรอกแบบประเมิน และการบันทึกข้อมูล  
5.2 การค้นหาแบบประเมินที่บันทึกไว้แล้ว 
5.3 การแก้ไขแบบประเมินที่บันทึกไว้แล้ว 
5.4 การลบแบบประเมินที่บันทึกไว้แล้ว 
5.5 การค้นหาแบบประเมินทีละหลาย ๆ ชุด 

5.1 กรอกแบบประเมิน และการบันทึกข้อมูล  

 ในการใช้งานถ้าผู้ใช้งานต้องการประเมินครอบครัวและต้องการกรอกแบบประเมินให้เลือกการ

กรอกแบบประเมินจากเมนูด้านซ้ายมือ (ดังรูป) 

 

 

  

 

 

 

 

5. ระบบจะประมวลผลการประเมินครอบครวัตนเองของ

ท่านว่ามีความเข้มแขง็มากน้อยเพียงใด 

1. คลิกเลือก “กรอกแบบประเมินระดบัครอบครวั 
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จะได้หน้าจอกรอกแบบประเมินระดับครอบครัวดังรูป 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินระดับครอบครัว 

 กรอกแบบประเมินใหม่  ให้กดปุ่มเมนู “เพิ่ม” เพ่ือให้สามารถท าการบันทึกรายการใหม่ได้ 

 

 

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล ดังรูป 

เม่ือกรอกข้อมูลครบในแต่ละช่วงสามารถคลิกเลือกบนัทึกข้อมลู 

ได้ทุกช่วงค าถาม ระบบจะท าการบนัทึกข้อมูลท่ีท่านได้กรอกไว้แล้ว เพ่ือ

ป้องกนั ข้อมลูสญูหาย กรณีเครื่องค้างหรือไฟฟ้าดบั แนะน าให้ผูใ้ช้งานท าการ

บนัทึกข้อมูลทุกช่วงค าถาม เพ่ือความสะดวกในการเรียกแบบสอบมา

ด าเนินการบนัทึกต่อในครัง้ต่อไป 

 

2. ใส่เลขทีแ่บบสอบถาม  14  หลัก ประกอบด้วย                                                       
เลขหลักที ่1 – 7  คือ รหัสพื้นที่  
เลขหลักที ่8  คือ รหัสแบบสอบถาม (ระดับครอบครัว = 1)  
เลขหลักที ่9 – 10 คือ เลข 2 ตัวสดุทา้ยของปี พ.ศ. (64,65,66,...)   
เลขหลักที ่11 – 14 คือ เลขที่แบบสอบถาม 4 ตัว (0001, 0002, …. )  
ดังน้ัน เมื่อผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและเข้ากรอกแบบประเมิน  

ระบบจะใส่ตัวเลข 10 ตัวแรกให้อัตโนมัติ ผู้ใช้งานเพียงกรอกเลขที่แบบสอบถาม 4 ตัว 
เพิ่มเท่าน้ัน 

 

CLICK 
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CLICK 

CLICK 
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เมื่อการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยจะแจ้งข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” เป็นตัวอักษรสีแดง  

  

   

 

 

แต่ถ้ามีการบันทึกเลขท่ีใบประเมินซ้ าจะแสดงข้อความดังรูป 

กดปุม่ “ยกเลิก”  เมื่อต้องการยกเลิกการกรอกข้อมูลใหม่ 

 

 

5.2 การค้นหาแบบประเมินที่บันทึกไว้แล้ว  

ในการค้นหาแบบประเมินที่เคยบันทึกไว้แล้วนั้นให้ใส่เลขที่ใบสมัครที่ช่องเลขที่ใบสมัครแล้วกดปุ่ม 

“ค้นหา” ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาแสดง 

 

  

คียเ์ลขท่ีแบบสอบถาม 4 หลกั 

CLICK 
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กดปุ่ม “ค้นหา” จะได้ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากรูปถ้าระบบค้นหาข้อมูลพบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ แต่ถ้าไม่พบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล” ดัง

รูป 
 
 

 

 5.3 การแก้ไขแบบประเมินที่บันทึกไว้แล้ว  

หลังจากค้นหาข้อมูลพบแล้ว หากต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม “แก้ไข” จากเมนูด้านบนดังรูป 

 
 
 
 
 

จะได้ดังรูป ระบบจะท าการเปิดให้ท าการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อ (field) ได้ และเมื่อแก้ไข

ข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” อีกครั้งเพื่อท าการบันทึกข้อมูล ดังรูป 

 



คู่มือการส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว   

 
 

CLICK 

CLICK 
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5.4 การลบแบบประเมินที่บันทึกไว้แล้ว  
เมื่อท าการค้นหาแบบประเมินที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วนั้น เมื่อต้องการยกเลิกถาวร หรือลบ         

ให้กดปุ่ม “ลบ” ดังรูป ระบบจะท าการลบข้อมูลอย่างถาวร      

 

 

5.5 การค้นหาแบบประเมินทีละหลาย ๆ ชุด 

 

CLICK 
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15 

การค้นหาแบบประเมินหลายชุดหรือแยกเป็นกลุ่มของแบบประเมิน ให้เลือก “ค้นหาแบบประเมิน 

พร้อมกันหลายชุด” ดังรูป 

 

 

 

 

  

 

เมื่อค้นหาข้อมูลดังรูป ผู้ใช้งาน (user) สามารถตรวจสอบรายการแบบประเมิน หรือ ท าการแก้ไข หรือ 

ลบ แบบสอบถามได้ (อ่านรายละเอียดวิธีการแก้ไขหรือลบได้ จากหัวข้อก่อนหน้านี้)  

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเลขที่แบบสอบถามจากเมนูดังกล่าว โดยระบบจะแสดงผลโดยเรียงล าดับ              

จากเลขที่แบบสอบถาม  

 

6. รายงานผลสถานการณ์ความเขม้แขง็ของครอบครวั และการแปลผล 

6.1 ข้อมูลความเข้มแข็งของครอบครัว 
6.2 ความเข้มแข็งของครอบครัวแต่ละมิติ 
6.3 ความเข้มแข็งของครอบครัวในแต่ละตัวชี้วัด 

1.  คลิกเลือกประเภทแบบสอบถาม 

2. คลิกเลือกระดบัท่ีต้องการ เช่น จงัหวดั 

อ าเภอ ต าบล ตามล าดบั 

3. คลิกเลือกแบบสอบถามท่ีต้องการแก้ไข หรือ ลบ 
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CLICK 
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6.1 ข้อมูลความเข้มแข็งของครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กดปุ่ม “Report” จะได้ดังรูป 

หมายเหตุ : ระบบจะท าการประมวลผลการบันทึกข้อมูลหลังเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน 

ข้อมูลครอบครัว หรือข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศของหัวหน้าครอบครัว อาชีพหลัก ศาสนา 
สถานภาพสมรส ฯลฯ โดยแสดงผลในรูปแบบจ านวนและร้อยละ ยกเว้นข้อมูลอายุของหัวหน้าครอบครัว         
และรายได้ของครอบครัว จะแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย 
 

1.  คลิกเลือกปี ค.ศ. 

2. คลิกเลือกระดบัจงัหวดั หรือ ระดบัเทศบาล/อบต. 

3. คลิกเลือกภาค และ จงัหวดั 

** หากเลือกระดบัเทศบาล/อบต.  
ให้คลิกเลือกอ าเภอ และ เทศบาล/อบต. 

CLICK 
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CLICK 

17 

ตัวอย่างการแปลผล  
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็งระดับประเทศประจ าปี 2561 จ านวนทั้งสิ้น 
112,868 ครอบครัว แบ่งเป็นเพศชาย 46,745 คน คิดเป็นร้อยละ 41.42 เพศหญิง 66,123 คน คิดเป็น        ร้อย
ละ 58.58 มีอายุเฉลี่ย 55.54 ปี และมีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 148,512.78 บาท 

6.2 ความเข้มแข็งของครอบครัวแต่ละมิติ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

CLICK 

1.  คลิกเลือกปี ค.ศ. 

2. คลิกเลือกระดบัจงัหวดั หรือ ระดบัเทศบาล/อบต. 

3. คลิกเลือกภาค และ จงัหวดั 

** หากเลือกระดบัเทศบาล/อบต.  
ให้คลิกเลือกอ าเภอ และ เทศบาล/อบต. 
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กดปุ่ม “Report” จะได้ดังรูป 

 

 

หมายเหตุ : ระบบจะท าการประมวลผลการบันทึกข้อมูลหลังเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน 
“จ านวนท าแบบประเมินทั้งหมด” หมายถึง จ านวนครอบครัวที่ท าแบบประเมินทั้งหมดในปีที่ด าเนินการ 
“เกณฑ์ค่าดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัว” หมายถึง ค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์การวัดความเข้มแข็ง 

ของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัว” หมายถึง คะแนนที่ได้รับในด้าน/มิตินั้นๆ   
คะแนนที่ได้รับมากกว่า “เกณฑค์่าดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัว” → ผ่านเกณฑ์  
คะแนนที่ได้รับน้อยกว่า “เกณฑ์ค่าดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัว” → ไม่ผ่านเกณฑ์  
 
 

ดา้น ตัวช้ีวัด รายละเอียด ผ่านเกณฑ์ 
ภาพรวม 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย>68.40 

1  1) ด้านสัมพันธภาพ   ค่าเฉลี่ย>67.00 
 1 

2 
3 
4 

(1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกัน  
(2) สมาชิกในครอบครัวยอมรบัและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
(3) สมาชิกในครอบครัวสื่อสารระหว่างกันอย่างมีคุณภาพ 
(4) สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตผุล ไม่ใช้ความรุนแรง  

 

2 5 2) ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว  ค่าเฉลี่ย>74.00 
3  3) ด้านการพึ่งตนเอง   ค่าเฉลี่ย>63.00 
 6 

7 
8 

(1) การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ  
(2) การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  
(3) การพึ่งตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้     

 

4 9 4) ด้านทุนทางสังคม   ค่าเฉลี่ย>65.00 
5 10 5) ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก  ค่าเฉลี่ย>73.00 

เทา่ไร .. จงึจะผา่นเกณฑ ์
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CLICK 
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ตัวอย่างการแปลผล  

ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งในภาพรวมของครอบครัวไทยเท่ากับ 85.04 คะแนน ซึ่งถือว่า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง โดยมีจ านวนครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน 101,015 ครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 89.50 และจ านวนครอบครัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน 11,853 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.50 

6.3 ความเข้มแข็งของครอบครัวในแต่ละตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICK 

1.  คลิกเลือกปี ค.ศ. 

2. คลิกเลือกระดบัจงัหวดั หรือ ระดบัเทศบาล/อบต. 

3. คลิกเลือกภาค และ จงัหวดั 

** หากเลือกระดบัเทศบาล/อบต.  
ให้คลิกเลือกอ าเภอ และ เทศบาล/อบต. 

แสดงจ านวนและร้อยละของครอบครวัท่ีคะแนนผา่น 

/ ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานครอบครวัเข้มแขง็ 
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กดปุ่ม “Report” จะได้ดังรูป 

 

 

หมายเหตุ : ระบบจะท าการประมวลผลการบันทึกข้อมูลหลังเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน 

ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งจะประมวลผลในรูปแบบตารางแสดงจ านวน ร้อยละ   ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามแต่ละตัวชี้วัด (ข้อค าถาม) ดังนี้   

ตัวอย่างการแปลผล  
ตัวชี้วัด (ข้อค าถาม) ที่ 5 : สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวัตรประจ าวันร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร 

พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย เป็นต้น 

 
 
 
 
จากกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็งระดับประเทศประจ าปี 2561 จ านวน   ทั้งสิ้น 

112,868 ครอบครัว เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด (ข้อค าถาม) พบว่า สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวัตรประจ าวัน
ร่ วมกันเป็นประจ าทุกวัน จ านวน 61 ,475 ครอบครัว (ร้อยละ 54.47) รองลงมา คือ เกือบทุกวัน  
(4-6 วันต่อสัปดาห์) จ านวน 34,880 ครอบครัว (ร้อยละ 30.90) และมีบ้างนาน ๆ ครั้ง (1-3 วันต่อสัปดาห์) 
จ านวน 13,408 ครอบครัว (ร้อยละ 11.88) และน้อยที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัวไม่มีการท ากิจวัตรประจ าวัน
ร่วมกันเลย จ านวน 3,105 ครอบครัว (ร้อยละ 2.75)  
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ตัวอย่างการแปลผล  
ตัวชี้วัด (ข้อค าถาม) ที่ 27 : สมาชิกในครอบครัวมีการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานต่างๆ หรือจากนายทุนเงินกู้

ทั้งใน/นอกระบบ 

 
 
 
 
จากกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็งระดับประเทศประจ าปี 2561 จ านวนทั้งสิ้น 

112,868 ครอบครัว เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด (ข้อค าถาม) พบว่า สมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีการกู้ยืมเงินฯ จ านวน 
31,629 ครอบครัว (ร้อยละ 28.02) และสมาชิกในครอบครัวมีการกู้ยืมเงินฯ จ านวน 81,239 ครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 71.98 ในจ านวนครอบครัวที่มีการกู้ยืมเงินฯ พบว่ามีครอบครัวที่สามารถช าระหนี้ได้จ านวน 74,072 
ครอบครัว (ร้อยละ 65.63) และครอบครัวที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ จ านวน 7 ,167 ครอบครัว     (ร้อยละ 
6.35) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.68 ของครอบครัวที่มีการกู้ยืมเงินฯ ทั้งหมด 

 นอกจากนี้  ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งยังสามารถจ าแนกระดับความเข้มแข็งของ
ครอบครัวเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

ค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งในแตล่ะด้านที่วัดได้  มากกว่า เกณฑฯ์ คือ  A  (ผ่านเกณฑ์) 

ค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งในแต่ละด้านท่ีวัดได้ เท่ากับ  เกณฑฯ์ คือ  B  (ผ่านเกณฑ์) 

ค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งในแต่ละด้านท่ีวัดได้ น้อยกว่า เกณฑฯ์ คือ  C  (ไม่ผ่านเกณฑ์) 

 

 
 
ตัวอย่างการแปลผล :  

ครอบครัวที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งในภาพรวมมากกว่าเกณฑ์ฯ มีจ านวน 95,223 ครอบครัว  
คิดเป็นร้อยละ 84.37 ครอบครัวที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งในภาพรวมเท่ากับเกณฑ์ฯ มีจ านวน 5,792 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 5.13 และครอบครัวท่ีมีค่าเฉลี่ยดัชนีความเข้มแข็งในภาพรวมน้อยกว่าเกณฑ์ฯ มีจ านวน 
11,853 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.50 



 

 

ภาคผนวก ก 
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แบบประเมินความเขม้แข็งของครอบครัวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาค........................... 
จงัหวดั........................... 
เทศบาล/อบต.......................... 
เลขที.่.............................. 

ค ำชีแ้จงแบบประเมินควำมเข้มแข็งของครอบครัวไทย 
o  ผู้ตอบแบบประเมินคือ  หวัหน้าครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวทีม่ีอาย ุ18 ปีขึน้ไป 

o  แบบประเมนิน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน  

       ส่วนที ่1 ขอ้มลูครอบครวั 

      ส่วนที ่2 แบบประเมนิความเขม้แขง็ของครอบครวั  
o วตัถุประสงค ์เพื่อวดัความเขม้แขง็ของครอบครวัทัง้ประเทศ เพือ่แสดงถงึสถานการณ์ความเขม้แขง็ของ

ครอบครวัไทย  

o กรุณาใหค้ าตอบตามความเป็นจรงิ ใหค้รบทัง้ 2 ส่วน 

o กรุณาตรวจสอบจ านวนขอ้และหน้าใหค้รบถว้น 

o กรุณาใส่หมายเลขแบบประเมนิและกรอกรายละเอยีดของผูใ้หข้อ้มลูใหค้รบถว้น 

o ลงชื่อผูเ้กบ็แบบประเมนิและหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้  

o แบบประเมนิน้ี เป็นการประเมนิในรอบปี 

o ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบประเมนิของท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการประเมนิสถานการณ์ความเขม้แขง็
ของครอบครวั เพื่อการศกึษาวจิยัและก าหนดนโยบายส่งเสรมิสถาบนัครอบครวัต่อไป 

o  ขอ้มลูของท่านจะเกบ็เป็นความลบัไม่น าไปเปิดเผยในทีใ่ดในสถานะส่วนบุคคล 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
      สถานที่ติดต่อ:  กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
  อาคารมหานครยิปซัม่ ช้ัน 23  
  539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์/โทรสาร 02-642-7747 E-mail: thaifamilylife60@gmail.com 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลครอบครัว (ให้ระบุสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้ให้ข้อมูล
แทนหัวหน้าครอบครัว)  
 

(  ) เป็นหัวหน้าครอบครัว 
(  ) เป็นผู้ให้ข้อมูลแทนหัวหน้าครอบครัว (ให้ระบุความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าครอบครัว ................................) 

ผู้ตอบ   (  ) อยู่คนเดียวไม่มีญาติหรือคนอ่ืนอยู่ร่วมด้วยเลย  (  ) อยู่กับผู้อ่ืน 
 
1. หัวหน้าครอบครัวชื่อ……………………............................นามสกุล................................................................. 
ชุมชน…………………....................... ตำบล……………….……อำเภอ…………..........………จงัหวดั……..............……. 
2. เพศของหัวหน้าครอบครัว      (  ) 1.หญิง               (  ) 2. ชาย   
3. อายุหัวหน้าครอบครัว.........................ป ี
4. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อปี......................................บาท       
5. อาชีพหลักของหัวหน้าครอบครัว 
 (  ) 1.รับจ้างทั่วไป (  ) 2.เกษตรกร (  ) 3.ประมง 
 (  ) 4.ข้าราชการ/ลูกจ้างหรือพนักงานของรัฐ (  ) 5.พนักงานรัฐวิสาหกิจ (  ) 6.เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (  ) 7.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   (  ) 8.พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน     (  ) 9.ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 
 (  ) 10.อ่ืนๆ ระบุ………….................….. 
6. ศาสนาหลักของหัวหน้าครอบครัว (  ) 1. พุทธ   (  ) 2. คริสต์  (  ) 3. อิสลาม   (  ) 4. อื่นๆ ระบุ……................. 
7. สถานภาพสมรสของหัวหน้าครอบครัวในปัจจุบัน 
 (  ) 1. โสด    (  ) 2. สมรส  
 (  ) 3. หย่า                       (  ) 4. หม้ายเนื่องจากคู่สมรสเสียชีวิต   
 (  ) 5. แยกกันอยู่ โปรดระบุ (  ) แยกกันอยู่ชั่วคราวตามข้อตกลงระหว่างคู่สมรส 
     (  ) แยกกันอยู่ชั่วคราวตามคำสั่งศาล  
8. (กรณีสมรส) การอยู่ร่วมกันของหัวหน้าครอบครัวกับคู่สมรส 
 (  ) 1. อยู่ร่วมกันเป็นปกติทุกวัน    

(  ) 2. ไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นปกติทุกวัน   
9. ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหน้าครอบครัว 
 (  ) 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ               (  ) 2. ประถมศึกษา 

(  ) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)      (  ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
(  ) 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
(  ) 6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (  ) 7. ปริญญาตรี   
(  ) 8. ปริญญาโท        (  ) 9. ปริญญาเอก   (  ) 10. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……............… 

10. ลักษณะโครงสร้างครอบครัว  
 (  )  1.ครอบครัวเดี่ยว  จำนวนสมาชิก …..…..คน เป็นชาย …..…คน และหญิง…..…คน  

(  )  2.ครอบครัวขยาย  โปรดระบุ 
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(  ) 2.1 ครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยหลายๆครัวเรือนอยู่ร่วมกัน แต่ละครัวเรือน 
มีความสัมพันธ์ต่อกัน จำนวนสมาชิก ….... คน ชาย ….… คน หญิง ….… คน 

(  ) 2.2 ครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยหลายๆครัวเรือนอยู่ร่วมกัน แต่ละครัวเรือน 
มีความอิสระในการดำรงชีวิตครอบครัวของตนเอง  จำนวน ............... ครัวเรือน  

       จำนวนสมาชิก ….... คน ชาย ….… คน หญิง ….… คน 
(  )  3.ครอบครัวลักษณะพิเศษ โปรดระบุ (  ) 3.1 ครอบครัวที่ไม่มีบุตร  
 (  ) 3.2 ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว 
 (  ) 3.3 ครอบครัวบุตรบุญธรรม 
 (  ) 3.4 ผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำพัง 
 (  ) 3.5 มีสมาชิกอายุต่ำกว่า 18 ปีตั้งครรภ์/มีบุตร 
 (  ) 3.6 ญาติดูแลเด็ก 
 (  ) 3.7 เด็กอยู่ตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล 
 (  ) 3.8 พ่อหรือแม่ต้องโทษจำคุก 
 (  ) 3.9 อ่ืนๆ  

11.จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง (ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) 
 ( ) 1. ไม่มี       ( ) 2. มี จำนวน ..........คน   โปรดระบุ  จำนวนเด็กเล็ก อายุ 0-3 ปี  .................คน   
          จำนวนผู้พิการ  .................คน 
         จำนวนผู้ปว่ยทางจิต/ทางสมอง...............คน  

    จำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง   .................คน 
    จำนวนผู้สูงอายุ  .................คน 
 

ส่วนที่  2  แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวไทย 
1) ด้านสัมพันธภาพ  

ข้อมูลครอบครัว 
1. ท่านกับภรรยา (หรือสามี) ได้จดทะเบียนสมรสกัน  (  ) ไม่ไดจ้ด  (   ) ไดจ้ด 
2. หนึ่งปีท่ีผ่านมาท่านกับภรรยา(หรือสามี)ได้หย่าร้างกันหรือจดทะเบียนหย่า  (  ) ไมไ่ด้จด  (  ) ได้จด 
 

 (1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกัน  

คำถาม 

คำตอบ 

ไม่มี 
มีบ้างนานๆ คร้ัง 

(1-3 วันต่อ
สัปดาห)์ 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันต่อ
สัปดาห)์ 

ทุกวัน 

3. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกที่สื่อถึงความรัก 
และความเอาใจใส่ในชีวิตประจำวัน เช่น สัมผัส  ให้กำลังใจ 
โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น 
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คำถาม 

คำตอบ 

ไม่มี 
มีบ้างนานๆ คร้ัง 

(1-3 วันต่อ
สัปดาห)์ 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันต่อ
สัปดาห)์ 

ทุกวัน 

4. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้าน 
ซึ่งกันและกัน เช่น การทำอาหาร การทำความสะอาด เป็นต้น 

    

5. สมาชิกในครอบครัวมีการทำกิจวัตรประจำวันร่วมกัน เช่น 
รับประทานอาหาร พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย เป็นต้น 

    

 (2) สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

คำถาม 

คำตอบ 

ไม่มี 
มีบ้างนานๆ คร้ัง 

(1-3 วันต่อ
สัปดาห์) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวัน 

6. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยและ/หรือรับฟังซ่ึงกัน 
และกัน 

    

7. สมาชิกในครอบครัวไม่ว่า เพศ อายุ การศึกษา หรือ  
อาชีพใด สามารถยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่ง
อาจจะแตกต่างกันได้ 

    

8. สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน     

 (3) สมาชิกในครอบครัวสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ 

คำถาม 

คำตอบ 

ไม่มี 
มีบ้างนานๆ คร้ัง 

(1-3 วันต่อ
สัปดาห์) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวัน 

9. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อกันด้วยดีและ/หรือใช้
เหตุผล  

    

10. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท้วงติง แสดงความคิดเห็น
และให้คำแนะนำต่อกัน 

    

11. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความช่ืนชมและเห็น
คุณค่าซึ่งกันและกัน 

    

12. สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
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คำถาม 

คำตอบ 

ไม่มี 
มีบ้างนานๆ คร้ัง 

(1-3 วันต่อ
สัปดาห์) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวัน 

13. เมื่อประสบปัญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถหาทาง
ออกได้ (โดยไม่ทำร้ายตนเอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว 
และ/หรือทรัพย์สิน) 

    

14. สมาชิกในครอบครัวทำร้ายจิตใจ เมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน 
เช่น ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง เป็นต้น 

    

15. สมาชิกในครอบครัวเชื่อใจหรือไว้วางใจที่จะเล่าเรื่อง 
ต่าง ๆ ที่มีปัญหาหรือไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง   

    

16. สมาชิกในครอบครัวใช้อำนาจเหนือกันและกัน  เช่น 
บังคับ ขู่ ออกคำสั่ง เป็นต้น 

    

 (4) สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  ไม่ใช้ความรุนแรง   

คำถาม 
คำตอบ 

ไม่มี มีบ้างนานๆ คร้ัง เกือบทุกคร้ัง ทุกคร้ัง 

17. สมาชิกในครอบครัวร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ด้วยกัน     
18. สมาชิกในครอบครัวร่วมกันแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล     
19. สมาชิกในครอบครัวมีการทำร้ายร่างกายกัน หรือ 
กระทำการที่รุนแรงในลักษณะอ่ืนๆ 

    

2) ด้านการทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว   
 (5) ครอบครัวทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก (การปฏิบัติตนต่อสมาชิก) 

คำถาม 

คำตอบ 

ไม่มี 
มีบ้างนานๆ คร้ัง 

(1-3 วันต่อ
สัปดาห์) 

เกือบทุกวัน 

(4-6 วันต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวัน 

20. สมาชิกในครอบครัวสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทของ
ตนอย่างเหมาะสม 

    

21. ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภัยของสมาชิกทุกคน      
22. ในครอบครัวมีการใช้คุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิต 
คือ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพียง ความมี
วินัยและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

    

23. ในครอบครัวมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิก
ในครอบครัว 
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3) ด้านการพ่ึงตนเอง  
 (6) ครอบครัวพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ   
24. ครอบครัวมีสมาชิกทีส่ามารถหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้ (  ) 1. ไมมี่ (  ) 2. มี  
25. ครอบครัวมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย   (  ) 1. ไม่มี (  ) 2. มี  
26. ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ    (  ) 1. ไม่มี (  ) 2. มี 
27. สมาชิกในครอบครัวมีการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานต่างๆ หรือจากนายทุนเงินกู้ท้ังใน/นอกระบบ 
    (  ) 1. ไม่มี    

(  ) 2. มี  ไม่สามารถชำระหนี้ได้   (  ) 3. มี สามารถชำระหนี้ได้  
28. ครอบครัวของท่านมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง    (  ) 1. ไม่มี (  ) 2. มี 

 (7) ครอบครัวพึ่งตนเองด้านสุขภาพ   
29. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ เช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม 
ประกันสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล เป็นต้น 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 
30. ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว   

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 
31. ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเมื่อจำเป็น 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 
32. โดยรวมครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว เช่น ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

(  ) 1.ไม่ได้  (  ) 2. ได้ 
33. ครอบครัวมีการป้องกันความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 
34. ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีเจ็บป่วย สมาชิกท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ให้ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดี  
 (  ) 1.ดูแลไม่ได้   (  ) 2. ดูแลได้ 

 (8) ครอบครัวพึ่งตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้    
35. สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างครอบครัวและชุมชน 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 
36. สมาชิกในครอบครัวมีการนำข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 
37. สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบและเรียนรู้เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับครอบครัว 

(  ) 1.ไม่รับทราบและไมเ่รียนรู้       (  ) 2. รับทราบและเรียนรู้  
38. ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 25 ปี  
      จำนวน....................คน  โปรดระบุ 
 ระดับประถม........คน ระดับมัธยมต้น...........คน   ระดับมัธยมปลาย........คน ระดับ ปวช.................คน 
 ระดับ ปวส...........คน ระดับปริญญาตรี........คน  ระดับปริญญาโท.........คน ระดับปริญญาเอก.......คน 
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4) ด้านทุนทางสังคม   
 (9) ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวในการสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว  
39. สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนบ้าน 

(  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
40. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือญาติ 

(  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
41. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจกัน 

(  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
42. สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ อสม. อส. อพม. อผส. อพมก. ฯลฯ 
      (  ) 1. ไม่ได้เป็น  (  ) 2. เป็น   จำนวน................กลุ่ม 
43. สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน เช่น ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมทำ  
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกำกับดูแล  ร่วมประเมินผล เป็นต้น 
       (  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
44. ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิกในครอบครัวใช้บริการพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนอย่างรับผิดชอบ 
       (  ) 1. ไมมี่  (  ) 2. มี 

5) ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก   
 (10) การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก 
45. ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากลำบากในด้านต่าง ๆ เช่น การหลีกเลี่ยงอบายมุข
การดูแลสุขภาพของตนเอง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิต เป็นต้น 
 (  ) 1.ไม่มี   (  ) 2.ม ี

46. ครอบครัวร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ   
 (  ) 1.ไม่ร่วมมือ  (  ) 2.ร่วมมือ 

47. ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ 
        (  ) 1.ไม่ได้  (  ) 2.ได้   
48. ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาสังคม เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นต้น 
        (  ) 1.ไม่ได้เข้าร่วม   (  ) 2. เข้าร่วม 
49. ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ       

(  ) 1.ไม่ได้เข้าร่วม   (  ) 2. เข้าร่วม 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯ 
ชื่อ-นามสกุลผู้เก็บข้อมูล………………………………………….……………………………. 
โทรศัพท/์มือถือ………………………………………………………………………..…………. 
E-mail.......…………………………………………………………………………………………. 



 

 

ภาคผนวก ข 



0 
 

ค ำอธิบำยประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 
ระดับครอบครัว 

ข้อค ำถำม ค ำอธิบำย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลครอบครัว 

7.สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบัน   แยกกันอยู่ มี 2 กรณี 
1.แยกกันอยู่ชั่วคราวตามข้อตกลงระหว่างคู่สมรส 

2.แยกกันอยู่ชั่วคราวตามค าสั่งศาล  

10.ลักษณะโครงสร้างครอบครัว ครอบครัว หมายถึง “บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปท่ีใช้ชีวิตร่วมกัน 
ฉันสามีภริยา หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือ
เกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหนา้ที่ 
ต่อกัน และมีความสมัพันธ์ที่เกื้อกูลกัน” 
ครอบครัวเด่ียว หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิต
ร่วมกันฉันสามีภริยา อาจมีหรือไมม่ีบุตร พ่อหรือแม่อยู่กับบุตร  
หรือพ่ีน้องหรือญาตไิม่เกินสองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
ครอบครัวขยำย หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 
สามรุ่นขึ้นไป หรือครอบครัวเดี่ยวสองครอบครัวขึ้นไปที่มีความผูกพัน 
ทางสายโลหิต หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกัน 
และอาศัยอยู่ในบ้านหรือบรเิวณเดยีวกัน  
( ในแบบประเมินฯ ได้แบ่งครอบครัวขยายเป็น 2 ประเภท ได้แก่    
   - ครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยหลายๆครัวเรือนอยู่ร่วมกัน แต่ละ
ครัวเรือนมคีวามสมัพันธ์ต่อกัน  
   - ครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยหลายๆครัวเรือนอยู่ร่วมกัน แต่ละ
ครัวเรือนมคีวามอิสระในการด ารงชีวิตครอบครัวของตนเอง ) 
ครอบครัวลักษณะพิเศษ หมายถงึ ครอบครัวท่ีมีลักษณะเฉพาะที่ม ี
ความต้องการ การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนท่ีแตกต่างกัน  
มีหลายลักษณะ ดังนี ้

- ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่
ต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยล าพัง 

- ครอบครัวบุตรบุญธรรม หมายถึง บุตรของผู้อื่นที่บุคคลได้จด
ทะเบียนรับเป็นบุตรของตนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับ
บุตรบุญธรรมตามขั้นตอนที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

- ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามล าพัง หรือ ครอบครัวข้ามรุ่น 
หมายถึง ครอบครัวที่มี ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กับหลานตามล าพัง 

11.สมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง สมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูงหมายถึง สมาชิกท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือช่วยเหลือในการใช้
ชีวิตประจ าวัน เช่น เด็กเล็ก (อายุ 0-3 ปี)  คนพิการ  ผู้ป่วยทาง
จิต/ทางสมอง ผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้สูงอายุ  เป็นต้น 
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ส่วนที ่ 2  แบบประเมินควำมเข้มแข็งของครอบครัว   ระดับครอบครัว 

1) ด้ำนสัมพันธภำพ หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัว ในด้านสัมพันธภาพ 
โดยมีตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดในระดับครอบครัว 4 ตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) สมาชิกในครอบครัว
แสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกัน (2) ยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (3) 
สื่อสารระหว่างกันอย่างมีคุณภาพ และ (4) มีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง 
 (1) สมำชิกในครอบครัวแสดงออกถึงควำมรักและเอำใจใส่ระหว่ำงกัน  
 3. สมาชิกในครอบครัวมีการ
แสดงออกท่ีสื่อถึงความรักและความ
เอาใจใส่ในชีวิตประจ าวัน 

สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกท่ีสื่อถึงความรักและความ
เอาใจใส่ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสัมผัส โอบ กอด ยิ้ม ให้
ก าลังใจ โทรศัพท์  จดหมาย หรือ อีเมลล์ เป็นต้น 

4. สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระงานบ้านซึ่งกันและกัน 

สมาชิกในครอบครัวช่วยกันท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันอย่างร่วมแรง ร่วมใจ เช่น เลี้ยงดูบุตร  ท าอาหาร 
ท าความสะอาด ดูแลสัตว์เลี้ยง จัดแต่ง/ดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

5. สมาชิกในครอบครัวท ากิจวัตร
ประจ าวันร่วมกัน   

สมาชิกในครอบครัวท ากิจวัตรประจ าวันร่วมกัน  เช่น 
รับประทานอาหาร  พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย ตักบาตร 
ไหว้พระ สวดมนต์  เป็นต้น 

(2) สมำชิกในครอบครัวยอมรับและเคำรพควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
6. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุย
และ/หรือรับฟังกันและกัน 

- 

7. สมาชิกในครอบครัวไม่ว่า เพศ อายุ 
การศึกษา หรือ อาชีพใด สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่ง
อาจจะแตกต่างกันได้ 

สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่
มีข้อจ ากัดด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ สถานภาพด้านอาชีพ 
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน เช่น พ่อแม่ลูกรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน สามีภรรยารับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

8. สมาชิกในครอบครวัเคารพความเป็น
ส่วนตวัของแต่ละคน 

สมาชิกในครอบครัวตระหนักและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของสมาชิกในครอบครัวหากไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก  เช่น 
ข้อมูลส่วนตัว จดหมาย โทรศัพท์ ห้องส่วนตัว เป็นต้น 

(3) สมำชิกในครอบครัวสื่อสำรกันอย่ำงมีคุณภำพระหว่ำงกัน 
9. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อ
กันด้วยดีและ/หรือใช้เหตุผล 

สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาโดยใช้เหตุผล อธิบาย
ข้อเท็จจริง วาจาสุภาพ ไม่ใช้อารมณ์ ค าพูดหยาบคาย ไม่
ตะคอก ขึ้นเสียง  เป็นต้น 
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10. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท้วง
ติง แสดงความคิดเห็นและให้
ค าแนะน าต่อกัน 

- 

11. สมาชิกในครอบครัวแสดงความ
ชื่นชมและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน 

สมาชิกในครอบครัวแสดงความชื่นชม ยกย่อง ให้ก าลังใจ ให้
เกียรติและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน  

12. สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอา
ใจใส่ซึ่งกันและกัน 

สมาชิกในครอบครัวร่วมกันดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆของ
สมาชิกท้ังในยามปกติ  ยามเจ็บป่วย ประสบปัญหา 

13. เมื่อประสบปัญหา สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถหาทางออกโดยไม่
ท าร้ายตนเองและ/หรือสมาชิกใน
ครอบครัว 

- 

14. สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ 
เมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน  

สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ เมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน 
เช่น ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ข่มขู่ พูดจาดูถูกเหยียดหยาม 
หยาบคาย ประจาน ด่าทอ  นอกใจ เป็นต้น 

15. สมาชิกในครอบครัวเชื่อใจหรือ
ไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องต่างๆที่มีปัญหา
หรือไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง   

- 

16. สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อ านาจ
เหนือกันและกัน 

สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อ านาจเหนือกันและกัน เช่น บังคับ ขู่ 
ออกค าสั่ง ท าให้สมาชิกในครอบครัวกลัวหรืออึดอัดใจ เป็นต้น 

(4) สมำชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ปัญหำข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  ไม่ใช้ควำมรุนแรง   
17. สมาชิกในครอบครัวร่วมตัดสินใจ
เรื่องส าคัญต่างๆ ด้วยกัน 

สมาชิกในครอบครัวร่วมกันตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆ ใน
ครอบครัว เช่นการศึกษา  เปลี่ยนงาน  สุขภาพ การท านิติกรรม 
สัญญา การย้ายที่อยู่ การแต่งงาน งานบวช งานศพ  มรดก เป็นต้น 

18. สมาชิกในครอบครัวร่วมกัน
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล 

- 

19.สมาชิกในครอบครัวมีการท าร้าย
ร่างกายกัน หรือ กระท าการที่รุนแรง
ในลักษณะอ่ืนๆ  

- 

2) ด้ำนกำรท ำบทบำทหน้ำที่ของครอบครัว  หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ในด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
ต่อสมาชิก 
(5) ครอบครัวท ำบทบำทหน้ำที่ของครอบครัวต่อสมำชิก (กำรปฏิบัติตนต่อสมำชิก) 
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20. สมาชิกในครอบครัวสามารถท า
หน้าที่ตามบทบาทของตนอย่าง
เหมาะสม 

สมาชิกในครอบครัวสามารถท าหน้าที่ตามบทบาทของตนได้
อย่างเหมาะสมดังนี้   
1.การตระหนักรู้ในการท าบทบาทหน้าที่ของตน เช่น หน้าที่พ่อ/ 
แม่/ ลูก/สามี/ภรรยา  เป็นต้น 
2.การช่วยเหลือ/แบ่งเบาภาระในครอบครัว  
3.ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมายจากพ่อ 
แม่/ปู่ย่า ตา ยาย เป็นต้น 
 4.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว  
ทั้งนี้ต้องท าหน้าที่ตามบทบาทครบทั้ง 4 ด้าน ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

21. ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ 
ความปลอดภัยของสมาชิกทุกคน 
 

ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภัยของสมาชิกทุกคน  
ตัวอย่าง 
ความปลอดภัยในเด็ก หมายถึง การดูแลป้องกันภัย การลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและน าไปสู่การเสียชีวิตได้
หากผู้ดูแลไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันที เช่น การส าลัก
อาหาร การจมน้ า สารพิษอุบัติเหตุภายในบ้านและนอกบ้าน 
เป็นต้น 
ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ หมายถึง การดูแลป้องกันภัย การ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ และน าไปสู่การ
เสียชีวิตได้หากผู้ดูแลไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันที เช่น 
โรคประจ าตัว  อุบัติเหตุภายในบ้านและการหกล้มในห้องน้ า 
เป็นต้น 
ความปลอดภัยของสมาชิกทั่วไป เช่น การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในครอบครัวให้มีความปลอดภัยต่อสมาชิก ได้แก่ การ
จัดเก็บวัตถุอันตราย/วัตถุมีคมในที่ท่ีเหมาะสม  การเก็บสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ/
สัตว์พาหนะน าโรค เป็นต้น ภัยนอกบ้าน ได้แก่ การไปรับส่ง
สมาชิกในครอบครัวกรณีต้องเดินทางในท่ีเปลี่ยว มืด เป็นต้น 

22. ในครอบครัวมีการใช้คุณธรรม
ส าคัญในการด าเนินชีวิต  

สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวมีการใช้คุณธรรมส าคัญในการ
ด าเนินชีวิต คือ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพียง 
ความมีวินัยและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ทั้งนี ้ต้องใช้คุณธรรม
ส าคัญในการด าเนินชีวิตให้ครบ 5 ข้อจึง ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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23. ครอบครัวปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีกับคนในครอบครัว 

ครอบครัวปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในครอบครัว เช่น 
ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา  เสียสละ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมาย ส านึกในหน้าที่ต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม เป็นต้น 

3) ด้ำนกำรพึ่งตนเอง หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัวในด้านการพ่ึงตนเอง 
ได้แก่ (1) การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ (2) การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และ (3) การพ่ึงตนเองด้านข้อมูล
ข่าวสารและการเรียนรู้ ที่มีตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
ด้ำนที่ 1 กำรพึ่งตนเองด้ำนเศรษฐกิจ  
(6) ครอบครัวพึ่งตนเองด้ำนเศรษฐกิจ   
24. ครอบครัวมีสมาชิกท่ีสามารถหา
รายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้ 

- 

25.ครอบครัวมีการท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

- 

26. ครอบครัวมีการออมทรัพย์ใน
รูปแบบต่างๆ  

สมาชิกในครอบครัวมีการออมทรัพย์ หมายถึง การเก็บสะสม
ทรัพย์ที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน เช่น เงิน ทองค า  พันธบัตร  
สลากออมสิน  อสังหาริมทรัพย์   ประกันชีวิต ออมต้นไม้  ออม
ข้าว  เป็นต้น 

27. สมาชิกในครอบครัวมีการกู้ยืมเงิน
จากหน่วยงานต่างๆ หรือจากนายทุน
เงินกู้ท้ังใน/นอกระบบ  

ครอบครัวมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ เช่น ธนาคาร สหกรณ์ 
กองทุนฯ นายทุนเงินกู้ เป็นต้น 
โดยเปรียบเทียบจากยอดรวมของหนี้สินทั้งหมดในปัจจุบันกับปี
ที่ผ่านมาว่า เพ่ิมขึ้น/ลดลงหรือเท่าเดิม 
ครอบครัวสามารถช าระหนี้ได้  คือ ครอบครัวสามารถช าระหนี้
ไดต้ามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด 

28.ครอบครัวของท่านมีบ้านอยู่อาศัย
เป็นของตนเอง 

ครอบครัวมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและอยู่
ระหว่างการผ่อนช าระ 

ด้ำนที่ 2 กำรพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพ   
(7) ครอบครัวพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพ   
29. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับ
หลักประกันสุขภาพ 

สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ เช่น สิทธิ
ในการรักษาพยาบาล   หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ า 
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เป็นต้น 
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30.ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น    ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของสมาชิกในครอบครัว   

สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นดังนี้ 
1.รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เช่น การกินอาหารครบห้าหมู่ 
2.มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 
3.ออกก าลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ 
4.สามารปฐมพยาบาลและใช้ยาสามัญประจ าบ้านได้ เมื่อ
เจ็บป่วยเล็กน้อย 
5.หลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่เป็นภัยหรืออันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของตน  รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดโรค 
ทั้งนี้ต้องผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ 

31. ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเมือ่จ าเป็น 

- 

 32.โดยรวมครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัว  

สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของ
สมาชิกในครอบครัว เช่น ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ การไม่สวมหมวก
กันน็อค  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  เมาไม่ขับ  การรับประทาน
อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ    เป็นต้น 

33.ครอบครัวมีการป้องกันความเสี่ยง
จากการมีพฤติ กรรมทางเพศที่ ไม่
เหมาะสม 

สมาชิกในครอบครัวมีการป้องกันความเสี่ ยงจากการมี
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน  การตั้งครรภ์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

34.  ครอบครัว สามารถดูแลสมาชิกที่
เจ็บป่วย สมาชิกที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือ ตัวเองได้ ให้ด าเนินชีวิตไป
ได้ด้วยดี 

สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลหรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการด ารงชีวิตของสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง  เช่น การใช้
ชีวิตประจ าวัน  (แปรงฟัน อาบน้ า แต่งตัว รับประทานอาหาร 
ขับถ่าย เดิน)  การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มภายในและ
ภายนอกบ้าน การล่วงละเมิดทางเพศ  เป็นต้น 
กรณีท่ีครอบครัวมีสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง สมาชิกจะต้องดูแล
ได้ทั้งหมดถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

ด้ำนที่ 3 กำรพึ่งตนเองด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้   
 (8) ครอบครัวพึ่งตนเองด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้    
35.สมาชิกในครอบครัวแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างครอบครัวและ
ชุมชน 

- 
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36.สมาชิกในครอบครัวมีการน าข้อมูล
ข่าวสาร/ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองและ
ครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวมีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและครอบครัว  เช่น ใช้ดูแลสมาชิกในครอบครัว
ได้อย่างเหมาะสม ใช้เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่  พัฒนาทักษะและความรู้ด้าน
ครอบครัว ทางเลือกในการประกอบอาชีพ   
เป็นต้น 

37. สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบ
และเรียนรู้ เ รื่ องส าคัญที่ เกี่ ยวกับ
ครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบและเรียนรู้เรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับ
ครอบครัว  เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน การเตรียม
ตัวเป็นพ่อแม่ การเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัย การเรียนรู้ทักษะ
สังคม การเพ่ิมทักษะชีวิตและการเจ็บป่วย การปรับตัวในช่วง
ของเหตุการณ์และเวลา เช่น เกษียณอายุ การเข้าสู่วัยทองของ
ชีวิต เป็นต้น 

38. ระดับการศึกษาในระบบของ
สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16 
– 25 ป ี

- 

4)  ด้ำนทุนทำงสังคม  หมายถึง องค์ประกอบที่บ่งบอกความเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจาก
ทุนทางสังคม ซึ่งหมายถึง ความเข้มแข็งของครอบครัว อันเนื่องมาจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ทุนทางสังคมของแต่ละ
ครอบครัวในการสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว 
(9) ทุนทำงสังคมของแต่ละครอบครัวในกำรสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นครอบครัว  
39.สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์
ที่ ดี และการได้ รั บการยอมรั บจาก 
เพ่ือนบ้าน 

- 

40.ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว มี ก า ร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือญาติ 

- 

41. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึก
ปลอดภัยและไว้วางใจกัน  

สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจกันใน
ครอบครัวที่จะพูดความในใจ ปรึกษาหารือ หรือใช้ชีวิตใน
ครอบครัวโดยไม่รู้สึกกดดัน/เครียด /ถูกคุกคามทางเพศจากคน
ในครอบครัว 

42. สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม  

สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เช่น กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ชุมชน กลุ่ม
อาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   เป็นต้น  
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43.สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน  

สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน เช่น  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท า  ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมก ากับดูแล  ร่วมประเมินผล เป็นต้น 

44. ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิก
ในครอบครัวใช้บริการพื้นที่สาธารณะ
ในชุมชนอย่างรับผิดชอบ 
 

สมาชิกในครอบครัวอบรมให้สมาชิกใช้บริการพ้ืนที่สาธารณะใน
ชุมชน เช่น ศาลาประชาคม ห้องสมุด  ที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน สวนสาธารณะ  ศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น  อย่าง
รับผิดชอบ เช่น ทะนุถนอม รู้คุณค่า ไม่ท าลายให้เสียหาย เป็น
ต้น 
 

5) ด้ำนกำรหลีกเลี่ยงภำวะเสี่ยงและกำรปรับตัวได้ในภำวะยำกล ำบำก  หมายถึง องค์ประกอบที่บ่ง
บอกความเข้มแข็งของครอบครัว โดยพิจารณาจากความสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและปรับตัวได้ใน
ภาวะยากล าบาก  
 (10) กำรหลีกเลี่ยงภำวะเสี่ยงและกำรปรับตัวได้ในภำวะยำกล ำบำก 
45. ครอบครัวมีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับภาวะยากล าบาก  

ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะ
ยากล าบากในด้านต่างๆ เช่น การหลีกเลี่ยงอบายมุข การดูแล
สุขภาพของตนเอง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิต 
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง การออม มีอาชีพที่มั่นคง การพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพ หารายได้เสริม เป็นต้น 

46.ครอบครัวร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ   

ภาวะวิกฤติ หมายถึง สถานการณ์/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผล
ต่อความสมดุลย์ทางด้านร่างกาย และจิตใจ   
ตัวอย่างภาวะวิกฤติด้านครอบครัว ได้แก่ หย่าร้าง /พ่อหรือแม่
เลี้ยงเดี่ยวหัวหน้าครอบครัวและสมาชิกเสียชีวิต/ตกงาน  
ประสบอุบัติเหตุ/ทุพลลภาพเป็นโรคร้ายแรง  ต้องโทษจ าคุก 
เป็นต้น 
สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจ เอ้ืออาทร แสดงความรัก ความ
เข้าใจ ใกล้ชิด วางแผน  การจัดการ/แก้ไข/เยียวยาภาวะวิกฤติ  

47. ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟ้ืน
ตัวได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถปรับตัวและฟ้ืนตัวกลับมาอยู่/
ด ารงชีวิตในสภาพการณ์ใกล้เคียงกับลักษณะเดิม   
การปรับตัว คือ การหาวิธีการที่จะตอบโต้ต่อสิ่งที่มากระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือรักษาสมดุลย์ เช่น ยอมรับสภาพความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้น ควบคุมอารมณ์และจิตใจให้มั่นคง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น 
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48. ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ปัญหาสังคม  

สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาสังคมเช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การ
รณรงค์เรื่องการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การฝึกทักษะการป้องกัน
ตนเองจากอาชญากรรม การป้องกันเด็กติดเกมส์ เป็นต้น 

49.ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ 

สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่างๆเช่น  พายุฤดูร้อน  น้ าท่วม  ภัย
แล้ง คลื่นพายุซัดฝั่ง แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ไฟป่า คลื่นยักษ์ 
(สึนามิ) เป็นต้น 

 


