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แนวทางการด าเนินงานส ารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว  

แนวทางการด าเนินงานส ารวจสถานการณ์ความเขม้แขง็ของครอบครัวในพื้นท่ี  

1. อบรมเก่ียวกบัแนวทางการส ารวจและการใชง้านระบบมาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็  
(stat.thaifamily.in.th) โดยส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ซ่ึงผูใ้ชง้านระบบระดบัพื้นท่ีจะตอ้ง
ผา่นการอบรมดงักล่าวก่อนใชง้านระบบ 

2. ส ารวจขอ้มูลสถานการณ์ความเขม้แขง็ของครอบครัว ตามแบบประเมินความเขม้แขง็ของ
ครอบครัว โดยมีแบบประเมิน 2 ชุด คือ ระดบัครอบครัว ไม่นอ้ยกวา่ 160 ชุด  ( 1 ครอบครัวต่อ 1 ชุด) และ
ระดบัชุมชน ไม่นอ้ยกวา่ 10 ชุด ยกเวน้พื้นท่ีท่ีมีจ  านวนหมู่บา้นในต าบลไม่ถึง 10 หมู่บา้น (1 หมู่บา้นต่อ 1 ชุด) 
ใหเ้ก็บเท่ากบัจ านวนหมู่บา้นท่ีมีอยู ่ใหเ้สร็จภายในเดือนกรกฎาคม  

3. น าแบบประเมินท่ีไดม้าลงรหสัเลขท่ีแบบส ารวจ 3  หลกั ไดแ้ก่ ระดบัครอบครัว ชุดท่ี 1 = 
001, ชุดท่ี 2 =  002, . . ., … , ชุดท่ี 160 = 160 ด าเนินการลงรหสัเช่นเดียวกนัทั้งแบบประเมินระดบั
ครอบครัวและระดบัชุมชน  

4. ลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบท่ีเวบ็ไซต ์stat.thaifamily.in.th  เพื่อน าช่ือผูใ้ชง้านระบบ 
(Username) และรหสัผา่น (Password) เก็บไว ้เพื่อ log in เขา้ระบบมาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ในคร้ังต่อไป 

5. บนัทึกขอ้มูลจากการส ารวจเขา้สู่ระบบผา่นอินเตอร์เน็ตท่ี http://stat.thaifamily.in.th/  ใหแ้ลว้
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 

6. รายงานผลการส ารวจใหส้ านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) 
และ พมจ.รายงานผลการส ารวจสถานการณ์ความเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัจงัหวดั ให้ สค. ทราบภายใน
วนัที ่10 กนัยายน  
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:     หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบและการใชง้านระบบติดต่อสอบถาม  

คุณวลยัพร วฒิุไกรศรีอาคม โทรศพัท ์02-3068783 หรือ คุณมงคล ชยัศาสตร์ศิลป์ โทรศพัท ์02-3068770   

หรือ E-mail: stat.thaifamily@gmail.com , family2545@hotmail.com หรือ                                              

Facebook.com/StatThaifamily 

mailto:stat.thaifamily@gmail.com
mailto:family2545@hotmail.com
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แนวทางการจดัเก็บแบบประเมินในแต่ละพื้นท่ี 

1. วธีิการส ารวจตามแบบประเมินความเข้มแข็งระดับครอบครัว 

 กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ คือ หวัหนา้ครอบครัวหรือผูแ้ทนครอบครัวท่ีสามารถใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัครอบครัวได ้โดยแบบส ารวจ 1 ชุด ต่อ 1 ครอบครัว  

 วธีิการส ารวจ ใชก้ารสัมภาษณ์ 

 จ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งเก็บทั้งหมด ต าบลละ 80 ชุด 2 ต าบล รวมจ านวน 160 ชุดต่อจงัหวดั 

อปท. ต าบลละ 80 ชุด ศูนยพ์ฒันาสังคม ศูนยล์ะ 160 ชุด 

 วธีิการสุ่มอยา่งง่าย  น าจ  านวนครอบครัวทั้งหมดของแต่ละหมู่บา้นในต าบลมาพิจารณา
ค านวณหาสัดส่วนจ านวนแบบประเมินท่ีจะเก็บในแต่ละหมู่บา้น เช่น ต าบล ก. มีทั้งหมด 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
หมู่ท่ี 1  มีจ  านวน  80 ครอบครัว หมู่ 2 จ านวน 100 ครอบครัว หมู่ 3 จ านวน 150 ครอบครัว 
หมู ่4 จ านวน 100 ครอบครัว หมู่ 5 จ านวน 150 ครอบครัว) รวมครอบครัวในต าบลน้ีมีทั้งหมด  580 
ครอบครัว  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาสัดส่วนจ านวนการเก็บแบบประเมินของแต่ละหมู่บา้น  โดยใชสู้ตร 

 จ านวนตวัอยา่งท่ีเก็บในแต่ละหมู่บา้น = จ านวนครอบครัวในแต่ละหมู่บา้น x จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 
                                                                                จ  านวนครอบครัวทั้งหมดในต าบล 

 กรณทีี ่1 ส ารวจครอบครัวจ านวน 1 ต าบล 

 จ านวนตวัอยา่งท่ีเก็บในหมู่ท่ี 1  =  80  x 160 =    22.07  ครอบครัว 
         580 
 กรณทีี ่2 ส ารวจครอบครัวจ านวน 2 ต าบล 

 จ านวนตวัอยา่งท่ีเก็บในหมู่ท่ี 1  =  80  x 80  =    11.03  ครอบครัว 
         580 

 หมายเหตุ: จ านวนแบบประเมินใหใ้ชเ้ลขจ านวนเตม็ หากค่าท่ีค  านวณไดมี้ค่าทศนิยม นอ้ยกวา่ 0.5 ให้
ปัดลง หากมากกวา่ใหปั้ดข้ึน ดงันั้นจากตวัอยา่งจะไดว้า่ กรณีท่ี 1 ตอ้งเก็บแบบส ารวจครอบครัวในหมู่ท่ี 1 
จ านวน 22 ครอบครัว กรณีท่ี 2 ตอ้งเก็บแบบส ารวจครอบครัวในหมู่ท่ี 1 จ านวน 11 ครอบครัว 

 จากนั้นในแต่ละหมู่จะเก็บบา้นหลงัไหนใหใ้ชว้ธีิสุ่มอยา่งง่ายโดยการจบัสลากเลขท่ีบา้น 

เช่น หมู่ท่ี 1 จบัฉลากไดบ้า้นเลขท่ี 3 ใหเ้ก็บตวัอยา่งจากบา้นเลขท่ี 3 เป็นตวัอยา่งล าดบัท่ี 1 ส่วนล าดบัถดัไป

ใหค้  านวณระยะห่างบา้นเลขท่ีโดยใชสู้ตรอยา่งง่าย 
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                 ระยะห่างการเก็บแบบประเมิน  =  จ านวนครอบครัวในแต่ละหมู่บา้น  
                                                               จ  านวนตวัอยา่งท่ีเก็บในแต่ละหมู่บา้น  

 กรณทีี ่1 ส ารวจครอบครัวจ านวน 1 ต าบล  จากการค านวณจ านวนตวัอยา่งท่ีเก็บขา้งตน้ หมู่ท่ี 1 
จะตอ้งเก็บแบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ ระดบัครอบครัว จ านวน  22 ชุด 

   ระยะห่าง   =  80 =    3.64  
      22 
ดงันั้นจะไดว้า่ในการส ารวจครอบครัวในหมู่ท่ี 1 คร้ังน้ีจะตอ้งเก็บแบบประเมินท่ีระยะห่างประมาณ 4 ล าดบั  
คือ จะตอ้งเก็บบา้นเลขท่ี 3, 7, 11, .... โดยเก็บท่ีระยะห่างเท่ากนั แต่ถา้บา้นท่ีเลือกไม่อยูใ่หใ้ชบ้า้นเลขท่ีถดัไป
แทน เพื่อใหข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีในการสะทอ้นความเขม้แขง็ของครอบครัวในต าบลต่อไป  
 

2. วธีิการส ารวจตามแบบประเมินความเข้มแข็งระดับชุมชน 

 กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ คือ ผูบ้ริหาร อปท./ เจา้หนา้ท่ี อปท./ ก านนั/ ผูใ้หญ่บา้น/ ผูน้ าชุมชน       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัวในชุมชน เพื่อใหข้อ้มูลในชุมชน  จ านวน 3 หรือ 5 คน 

 วธีิการส ารวจ โดยจดัสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บแบบประเมิน 1 ชุดต่อ 1 หมู่บา้น โดยเชิญ
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจดงักล่าว  จ านวน 3 หรือ 5 คน  มาสนทนากลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของชุมชน เก็บ
ทั้งหมดจ านวน 10 ชุด แต่หากต าบลใดมีหมู่บา้นไม่ถึง 10 หมู่บา้นใหเ้ก็บจ านวนแบบสอบถามตามจ านวน
หมู่บา้นเท่าท่ีมี 

วธีิการใช้งานระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เป็นระบบฐานขอ้มูลกลางดา้นความเขม้แขง็ของ
ครอบครัวไทย ท่ีมีการประมวลผลแบบอตัโนมติัดว้ยระบบ online บนเวบ็ไซต ์  http://stat.thaifamily.in.th  
ซ่ึงระบบดงักล่าวจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นครอบครัวมีฐานขอ้มูลกลางในการจดัเก็บขอ้มูลดา้นความเขม้แขง็
ของครอบครัว  

2. ทอ้งถ่ิน/จงัหวดัใชเ้ป็นขอ้มูลในการเสนอของบประมาณและก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ 
แผนงาน กิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัว  

3. ครอบครัวทัว่ไปสามารถน าไปประเมินความเขม้แขง็ของครอบครัวตนเองได ้ 
4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งระดบัชุมชนและประเทศใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

สถานการณ์ครอบครัวไทยในภาพรวมได ้ 
ระบบมาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ ประกอบดว้ย 5 หวัขอ้ ดงัน้ี 

http://stat.thaifamily.in.th/
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โปรแกรมทีร่องรับการท างานของระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง  

สามารถท างานไดบ้นเวบ็เบราเซอร์ (web browser) ต่าง ๆ ได ้เช่น Internet web browser  ทุกเวอร์

ชัน่, Firefox ทุกเวอร์ชัน่  , หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีใชง้านในการเปิดเวบ็ไซด ์(website)  เม่ือตอ้งการเขา้ใช้

งาน เช่น 

Internet Explorer Web browser  

a. ใหเ้ปิดโปรแกรม Internet Explorer Web browser ท่ีมีไอคอน (icon) รูป   ท่ีอยูบ่นหนา้จอ 

(Desktop) หรือจาก Startup program 

i. ให ้click mouse ท่ี startup ดรงปุ่มดา้นล่างสุดซา้ยมือดงัรูป 

 
 

ii. เลือก All program 

 
 

2. การประเมินความเขม้แขง็ของครอบครัวตนเอง 

2.  

1. เขา้ระบบ/ ลงทะเบียน/ เปล่ียนรหสัผา่น 

1.  

3. เปรียบเทียบมาตรวดัความเขม้แขง็ของครอบครัว 

3.  
4. รายงานสรุปความเขม้แขง็ของครอบครัว 

4.  

5. ตรวจสอบรหสัพ้ืนท่ี 

5.  

คลิกเมาส์ท่ีน่ี 

คลิกเมาส์ท่ีน่ี 
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iii. เลือก Internet Explorer  

 
หรือ จาก Desktop ดงัรูป  

 

 

 

Firefox 

๑. ใหเ้ปิดโปรแกรม Firefox  ท่ีมี icon รูป   ท่ีอยูบ่นหนา้จอ Desktop หรือจาก Startup 

program 

iv. ให ้click mouse ท่ี startup ดรงปุ่มดา้นล่างสุดซา้ยมือดงัรูป 

 
v. เลือก All program 

 

 

vi. เลือก โปรแกรม Firefox 

คลิกเมาส์ท่ีน่ี 

คลิกเมาส์ท่ีน่ี 

คลิกเมาส์ท่ีน่ี 

คลิกเมาส์ท่ีน่ี 
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vii. หรือ จาก Desktop ดงัรูป  

 

เมื่อผู้ใช้งานเปิดเวบ็ไซด์ (Website)  และ เข้ามาหน้าหลกัของระบบ จะได้ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเมาส์ท่ีน่ี 

คลิกเมาส์ท่ีน่ี 
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เข้าระบบ/ลงทะเบียน/เปลีย่นรหัสผ่าน (User) 

เป็นส่วนของผูท่ี้ดูแลและเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ เช่น คียบ์นัทึกขอ้มูลแบบส ารวจ หรือแกไ้ข หรือ 

เปล่ียนแปลงขอ้มูลอ่ืน ๆ ผูใ้ชง้านสามารถท ารายการต่าง ๆไดด้งัน้ี  

เขา้ระบบผา่นโปรแกรม Internet Explorer    ภายใตเ้วบ็ไซต ์http:// stat.thaifamily.in.th   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ล๊อกอินเขา้ระบบ (Login) 

b. ลงทะเบียน (Register) 

c. เปล่ียนแปลงแกไ้ขรหสัผา่น (Change password) 

1. พิมพข์อ้ความ “stat.thaifamily.in.th”   

2. เขา้สู่หนา้แรกของเวบ็ไซต ์

3. คลิกเลือก “เขา้สู่เวบ็ไซต”์ 
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1. การลงทะเบียน ส าหรับผูใ้ชง้านระบบคร้ังแรกใหท้่านลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงหนา้เวบ็ “ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข”   

2. คลิก “ยอมรับเง่ือนไข”   

3. คลิก “ตกลง”   

1. คลิกเลือก 

“ลงทะเบียน”   

4. กรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้งครบถว้นทุกช่อง 

ท่ีอยูห่น่วยงานท่ีท่านสงักดั 

5. คลิก “สร้างผูใ้ช”้ 

6. ระบบข้ึนขอ้ความ“สร้างผูใ้ชง้านเสร็จสมบูรณ์”  แลว้จึงจะ

ถือวา่ท่านไดล้งทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

7. หากตอ้งการเขา้สู่ระบบใหค้ลิกเลือก “ท างานต่อ” แต่หาก
ยงัไม่ใชง้านขณะน้ีสามารถออกจากหนา้เวบ็ไดเ้ลย 
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ส าหรับผู้ทีเ่ลอืกท างานต่อระบบจะเข้าสู่ระบบ หน้าเวบ็ไซต์จะปรากฎ ดังนี้ 

  

ตัวอย่างการสร้าง User ใหม่ 

 

ตัวอย่างการสร้าง User ใหม่ 

 ช่ือผูใ้ชง้าน : demo 

ช่ือผูใ้ชง้านตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และตอ้งมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4 ตวัอกัษร 

 รหสัผา่น : demo1234 

รหสัผา่นตอ้งมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 6 ตวัอกัษร และถา้ตอ้งการใหมี้ความปลอดภยัขอใหมี้ 

อกัขระพิเศษ เช่น !,@,#,$,%,^,&,* ผสม และมีตวัอกัษร ร่วมกบัตวัเลขดว้ยจะท าใหมี้ความปลอดภยั

มากยิง่ข้ึน 

 ยนืยนัรหสัผา่น : demo1234 

 อีเมมล ์ : demo@hotmail.com 

8. ขอ้ความแสดงช่ือผูเ้ขา้ใชง้านระบบ 

คลิกเมาส์ 

mailto:demo@hotmail.com
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ค าถามเพื่อความปลอดภยั : sport 

 ค าถามเพื่อความปลอดภยัคือ เป็นค าถามท่ีเราจ าไดดี้และไม่ลือมีไวเ้พื่อเราลืม รหสัผา่น 

หรือลืม login name เราจะสามารถใชค้  าถามเพื่อความปลอดภยัในการยนืยนัตวัตนท่ีจะส่ง 

username และ password ไปใหไ้ด ้

  ค าตอบเพื่อความปลอดภยั : football 

 เป็นการยนืยนักบัค าถาม จะใชเ้ม่ือตอ้งการเปล่ียนแปลงรหสัผา่น เม่ือมีการลืมรหสัผา่นหรือ  

              ลืมรหสัผูใ้ชง้าน 

  ค าน าหนา้ : นาย 

  ช่ือ : บุญมี 

  นามสกุล : บุญเหลือนอ้ย 

  เลขท่ีบตัรประชาชน : - 

  ใหใ้ส่เลขท่ีบตัรประชาชน 13 หลกั 

  เบอร์โทรศพัท ์: 08-1234-1234 

  เม่ือคียข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม “สร้างผูใ้ช”้ เพื่อท าการสร้างผูใ้ชง้านใหม่ 

 

 เม่ือสร้างช่ือผูใ้ชง้านเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแจง้ใหท้ราบวา่สร้างเสร็จเรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม 

“ท างานต่อ” เพื่อท างานต่อไป 

คลิกเมาส์ 



11 
 

2. การเข้าระบบ ส าหรับผูใ้ชง้านระบบท่ีผา่นการลงทะเบียนมาเรียบร้อยแลว้  

User ท่ีจะเขา้มาเปล่ียนหรือแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ จะตอ้งท าการ ล๊อกอินเขา้ระบบก่อน เสมอถา้ยงัไม่มี 

user ใหท้  าการ ลงทะเบียนก่อน  

ช่ือผูใ้ชง้าน (User name) คือ ช่ือท่ีไดล้งทะเบียนผูใ้ชง้านไวแ้ลว้ 

รหสัผา่น (Password) คือ รหสัผา่นท่ีไดท้  าการลงทะเบียนไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเขา้ระบบ 

2. ใส่ Username และ  Password 

3. คลิก “ลงช่ือเขา้” 

4. ขอ้ความแสดงช่ือผูเ้ขา้ใชง้านระบบ 

5.  
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3. การเปลีย่นรหัสผ่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกเปล่ียนรหสัผา่น 

2. กรอก username และรหสัผา่นใหม่

ใหม่ 

3. คลิกเปล่ียนรหสั 

4. ขอ้ความแสดงเปล่ียนรหสัผา่นเรียบร้อย 

รหสัผา่นของท่านเปล่ียนเสร็จสมบูรณ์ 

5. คลิกท างานต่อ หากท่านตอ้งการใชง้านในระบบ

ต่อไป 
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การใช้งานโปรแกรมประเมินครอบครัวตนเอง 

 ในหัวข้อนีส้ามารถเข้าใช้งานได้ทั้งบุคคลทัว่ไปและผู้ใช้งานทีม่ีการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อย

แล้ว ใช้ส าหรับให้บุคคลทัว่ไปเข้ามาประเมินความเข้มแข็งของ

ครอบครัวทัว่ไป มีการใช้งานดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกประเมินความเขม้แขง็ของครอบครัวตนเอง 

2. อ่านวธีิการใชแ้ละคลิกเลือก “ท าแบบทดสอบ” 

3. คลิกตอบแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ 

4. เม่ือตอบแบบทดสอบครบทุกขอ้และ            

คลิกเลือก “ดูผลการประเมิน” ดา้นล่าง 

5. ระบบจะประมวลผลการประเมินครอบครัวตนเอง

ของท่านวา่มีความเขม้แขง็มากนอ้ยเพียงใด 
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การบันทกึ ค้นหา แก้ไขหรือลบข้อมูลข้อมูลในระบบ 

1. การบันทกึข้อมูล   ในการกรอกแบบประเมิน ผูใ้ชง้านสามารถกรอกแบบประเมินได ้2 แบบดว้ยกนั คือ  

1.1 กรอกแบบประเมินระดบัครอบครัว  

1.2 กรอกแบบประเมินระดบัชุมชน  

1.3 คน้หาแบบประเมินหลาย ๆ ชุด  

กรอกแบบประเมินระดับครอบครัว  

 ในการใชง้านถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการประเมินครอบครัวและตอ้งการกรอกแบบประเมินให้

เลือกการกรอกแบบประเมินจากเมนูดา้นซา้ยมือ (ดงัรูป) 

 

 

  

จะไดห้นา้จอกรอกแบบประเมินระดบัครอบครัวดงัรูป  

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือก “กรอกแบบประเมินระดบัครอบครัว 

2. ใส่เลขท่ีแบบสอบถาม 13  หลกั ประกอบดว้ย 7 ตวัแรก คือรหสั

พ้ืนท่ี + รหสัแบบสอบถาม (ถา้เป็นระดบัครอบครัว = 1 ระดบั

ชุมชน = 2) +2 หลกั คือ เลข 2 ตวัสุดทา้ยของปี พ.ศ. (54,55,...)  +

เลขท่ีแบบสอบถาม 3 ตวั (001, 002, … ,160) 

ดงันั้นเม่ือผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้และเขา้กรอกแบบ

ประเมิน ระบบจะใส่ตวัเลข 8 ตวัแรกใหอ้ตัโนมติั ผูใ้ชง้านเพียงกรอก

ตวัเลข ปี พ.ศ 2 ตวั+ เลขท่ีแบบสอบถาม 3 ตวั เพ่ิมเท่านั้น 

3. เม่ือกรอกขอ้มูลครบในแต่ละช่วงสามารถคลิกเลือกบนัทึกขอ้มูลได้

ทุกช่วง ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีท่านไดก้รอกไวแ้ลว้ เพ่ือกนั

ปัญหาขอ้มูลหาย กรณีเคร่ืองคา้งหรือไฟดบั แนะน าใหผู้ใ้ชง้านท า

การบนัทึกขอ้มูลทุกช่วงค าถาม เพ่ือความสะดวกในการเรียกแบบ

สอบมาด าเนินการบนัทึกต่อในคร้ังต่อไป 
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ตวัอยา่งการกรอกแบบประเมินระดบัครอบครัว 

 กรอกแบบประเมินใหม่  ใหก้ดปุ่มเมนู “เพิ่ม” เพื่อใหส้ามารถท าการบนัทึกรายการใหม่ได้ 

 

กดปุ่ม “ยกเลิก”  เม่ือตอ้งการยกเลิกการกรอกขอ้มูลใหม่ 

 

 

 กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” เม่ือตอ้งการจดัเก็บขอ้มูล ดงัรูป 

 

เม่ือการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยจะแจง้ขอ้ความสีแดง  

แต่ถา้มีการบนัทึกเลขท่ีใบประเมินซ ้ าจะแสดงขอ้ความดงัรูป 

   

คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ 
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การค้นหาแบบประเมินทีบ่ันทกึไว้แล้ว  

ในการคน้หาแบบประเมินท่ีเคยบนัทึกไวแ้ลว้นั้นใหใ้ส่เลขท่ีใบสมคัรท่ี ช่องเลขท่ีใบสมคัรแลว้กด

ปุ่มคน้หาท่ี เมนู (ดงัรูป) ระบบจะท าการคน้หาและแสดงขอ้มูลท่ีเคยบนัทึกไวม้าแสดง  

 

 

 กดปุ่มคน้หา จะไดด้งัรูป  

 
จากรูปถา้ระบบคน้หาขอ้มูลพบจะแสดงขอ้มูลต่าง ๆ แต่ถา้ไม่พบจะแสดงขอ้ความ “ไม่พบขอ้มูล” 

ดงัรูป 
 

การ แก้ไขแบบประเมินทีบ่ันทกึไว้แล้ว  

หลงัจากคน้หาขอ้มูลพบดงัดา้นบน เม่ือตอ้งการแกไ้ขใหก้ดปุ่ม “แกไ้ข” จากเมนูดา้นบนดงัรูป 
 
 
 
 

คียเ์ลขท่ีแบบบสอบถาม คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ 
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จะไดด้งัรูป ระบบจะท าการเปิดใหท้  าการแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ใน field ได ้และเม่ือแกไ้ขขอ้มูล
เรียบร้อยก็ใหก้ดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” อีกคร้ังเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล ดงัรูป 

 
 

การยกเลกิแบบประเมินทีบ่ันทกึไว้แล้ว  

เม่ือท าการคน้หาแบบประเมินท่ีไดมี้การบนัทึกขอ้มูลไวแ้ลว้นั้น เม่ือตอ้งการ ยกเลิกถาวร หรือลบ 

ใหก้ดปุ่ม “ลบ” ดงัรูป ระบบจะท าการลบขอ้มูลอยา่งถาวร 

 

 

 

การค้นหาแบบประเมินทลีะหลาย ๆ ชุด 

 

คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ 
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การคน้หาแบบประเมินหลายชุดหรือแยกเป็นกลุ่มของแบบประเมิน ใหเ้ลือก คน้หาแบบประเมิน

พร้อมกนั จากเมนูดา้นขวามือ ดงัรูป เม่ือเลือกแลว้ จะไดด้งัรูป  

 

 

 

  

เม่ือคน้หาขอ้มูลดงัรูป user สามารถท าการแกไ้ข หรือ ลบ แบบสอบถามได ้(อ่านรายละเอียดวธีิการ

แกไ้ขหรือลบได ้จากหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี) 

การรายงานผลการส ารวจสถานการณ์ความเขม้แขง็ของครอบครัว  

มีการรายงานผลการส ารวจสถานการณ์ความเขม้แขง็ของครอบครัว 2 หวัขอ้ดงัน้ี 

1.   การเปรียบเทียบมาตรวดัความเขม้แขง็ของครอบครัว  

2.   รายงานสรุปความเขม้แขง็ของครอบครัว 

 

 

 

1. คลิกเลือกประเภทแบบสอบถาม 

3. คลิกเลือกจงัหวดั อ าเภอ ต าบล ตามล าดบั 

2. คลิกเลือก view 

4. คลิกเลือกแบบสอบถามท่ีตอ้งการ

แกไ้ข หรือลบ 



19 
 

1. การเปรียบเทียบมาตรวดัความเขม้แขง็ของครอบครัว  

            เป็นการรายงานความเขม้แขง็ของครอบครัวโดยน าค่าความเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัประเทศ 

จงัหวดั ต าบล มาเปรียบเทียบกบัค่าเกณฑม์าตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ระดบัต่างๆ เช่น  

 เปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัประเทศ  

 เปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัชุมชน 

 เปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัครอบครัว  

เลือกการเปรียบทียบมาตรวดัความเขม้แขง็ของครอบครัว  

 

ไดผ้ลดงัภาพแสดงขา้งล่าง 

 

 

 

 

 เปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเขม้แขง็ของ

ครอบครัวระดบัประเทศ 

  เป็นการน าขอ้มูลจากแบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัครอบครัวและระดบัชุมชนมาประมวล

เพื่อสะทอ้นความเขม้แขง็ของครอบครัวตามตวัช้ีวดัระดบัประเทศ   จะมีการเปรียบเทียบ  4 ระดบั คือ 

ระดบัประเทศ ภาค จงัหวดั และต าบล ดงัรูป 

ตวัอยา่ง กรณีเลือกดูภาพรวมระดบัประเทศ 

 

 
 

คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ คลิกเมาส์ 
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วธีิการแปลผล การเปรียบเทียบกบั

เกณฑค์วามเขม้แขง็ ของครอบครัว

ระดบัประเทศ จาก ภาพขา้งตน้ พบวา่ 

ประเทศไทยโดยภาพรวมมีความเขม้แขง็ของครอบครัวไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเกณฑต์วัช้ีวดั

ระดบัประเทศ  มีค่าต ่ากวา่เกณฑ ์ จึงไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ สรุปหากมาตรวดัอยูใ่นช่วง

พื้นท่ีสีแดงถือวา่ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด หากอยูใ่นช่วงพื้นท่ีสีเขียว ถือวา่ครอบครัวไทยมีความเขม้แขง็ผา่น

เกณฑท่ี์ก าหนด 

  

 เปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัชุมชน 

  เป็นการน าขอ้มูลจากแบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัชุมชนมาประมวลเพื่อสะทอ้นวา่พื้นท่ีมี

การสนบัสนุนหรือส่งเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัวมากนอ้ยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกบัค่าความเขม้แขง็

คลิกเมาส์ 
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ของครอบครัวตามตวัช้ีวดัระดบัชุมชน   จะมีการเปรียบเทียบ  3 ระดบั คือ ระดบัชุมชน จงัหวดั และต าบล 

ดงัรูป 

 

ตวัอยา่ง กรณีเลือกดูภาพรวมระดบัชุมชน 

 

 
 

 
 

 
 

จะไดผ้ลดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเมาส์ 

คลิกเลือกกลุ่มขอ้มูล 

 คลิกเมาส์ 
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วธีิการแปลผลหลงัจากการเปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัชุมชน จากภาพ

ขา้งตน้ พบวา่ โดยภาพรวมชุมชนมีการส่งเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัวไทยไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด   

 

 เปรียบเทียบกบัเกณฑค์วามเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัครอบครัว  

 เป็นการน าขอ้มูลจากแบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัครอบครัวมาประมวลเพื่อ

สะทอ้นวา่ครอบครัวไทยมีความเขม้แขง็ของครอบครัวมากนอ้ยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกบัค่าความเขม้แขง็

ของครอบครัวตามตวัช้ีวดัระดบัครอบครัว   จะมีการเปรียบเทียบ  3 ระดบั คือ ระดบัครอบครัว จงัหวดั และ

ต าบล ดงัรูป 

ตวัอยา่ง กรณีเลือกดูภาพรวมระดบัครอบครัว 

 

คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ 
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ไดผ้ลดงัรูป 

 
 

 
2. รายงานสรุปความเขม้แขง็ของครอบครัว 

  ในการน าเสนอรายงานสรุปจะมี 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

 
 

ร้อยละความเข้มแขง็ของครอบครัวไทย  

  เป็นการายงานผลในรูปแผนท่ีประเทศไทย โดยจะแสดงผลเป็นสีแดงและสีเขียว ข้ึนอยูก่บัวา่

จงัหวดันั้นมีความเขม้แขง็มากกวา่หรือต ่ากวา่ เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ หากจงัหวดัใด
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มีค่าความเขม้แขง็ของครอบครัวมากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดจะถือวา่ผา่นเกณ์จงัหวดันั้นๆ ก็จะแสดงผลเป็น           

สีเขียว หากนอ้ยกวา่จะแสดงผลเป็นสีแดง ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละครอบครัวท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

  เป็นการแสดงค่าร้อยละของครอบครัวท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานครอบครัวเขม้แขง็โดยภาพรวม ซ่ึงจะ

แสดงผลโดยภาพรวมของจงัหวดัแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

   สีเขียว  คือ  จงัหวดัท่ีมีครอบครัวท่ีผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

   สีเหลือง  คือ  จงัหวดัท่ีมีครอบครัวท่ีผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 60 - 80 

   สีแดง  คือ  จงัหวดัท่ีมีครอบครัวท่ีผา่นเกณฑน์อ้ยกวา่ ร้อยละ 60 
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สรุปความเข้มแขง็ของครอบครัวแต่ละมิติ 

 เป็นการรายงานผลในรูปสถิติขอ้มูลจ านวน 

ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะไดผ้ลดงัรูป  ผูใ้ชส้ามารถสั่งพิมพ ์(print)  แบบรายงานดงักล่าวไดต่้อไป 

คลิกเมาส์ 

1. คลิกเมาส์ 

2. คลิกเลือก 

3.คลิกเลือก 

http://stat.thaifamily.in.th/GaugeReports/frmViewFamilyPercentParameter.aspx
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การตรวจสอบรหัสพืน้ที ่ (จงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล) 

หวัขอ้ตรวจสอบรหสัพื้นท่ี เพื่อจะไดน้ ารหสัไปใชใ้นการก าหนด เลขท่ีใบสมคัร เพื่อท่ีจะสามารถ

แยกแบบสอบถามไดต้ามเขตหรือตามภาค หรือแยกตามจงัหวดัได้ 

ตวัอยา่ง  

 ใหเ้ลือกเมนูดา้นซา้ยมือดงัรูป  

 

เม่ือเลือกเมนู “ตรวจสอบรหสัพื้นท่ี (จงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล)” จะไดด้งัรูป 

คลิกเมาส์ 

4. สั่งพิมพ ์
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 ตวัอยา่งเช่น เลือก “ภาคกลาง” ดงัรูป 

 

 เม่ือเลือกภาคกลางจะไดร้ายช่ือและรหสัพื้นท่ี ภาคกลาง ดงัรูป  

 

 เม่ือตอ้งการเลือกดูรหสัพื้นท่ียอ่ยลงไประดบัอ าเภอ ใหเ้ล่ือนเมาส์ไปคลิกท่ีช่ือจงัหวดัดงัรูป  

เช่นเลือกท่ีจงัหวดั “ลพบุรี” ดงัรูปขา้งบนจะไดด้งัรูป 

คลิกเมาส์ 

คลิกเมาส์ 
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 เม่ือตอ้งการดูรหสัพื้นท่ียอ่ยลงไประดงัต าบล ใหเ้ล่ือนเมาส์ไปคลิกท่ีช่ืออ าเภอดงัรูป  

เช่นเลือกอ าเภอ “พฒันานิคม” ดงัรูปขา้งบนจะไดด้งัรูป 

 

 

 

คลิกเมาส์ 



29 
 

มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

ความเป็นมา 

ครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานท่ีเป็นหลกัส าคญัท่ีสุดของสังคม  ท าหนา้ท่ีหล่อหลอม และขดัเกลา

ความเป็นมนุษยใ์หแ้ก่สมาชิกของครอบครัว  ดว้ยการอบรมเล้ียงดู  ใหค้วามรัก  ความเอ้ืออาทร                      

ความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยม  และถ่ายทอดวฒันธรรมทางสังคม

ใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว   เพื่อใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ   มีความพร้อมท่ีจะท างานอยา่งเตม็ท่ีและ

สร้างสรรค์  เป็นพลงัส าคญัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติต่อไป   ดงันั้น  ครอบครัวจึงมีความส าคญั

และมีอิทธิพลท่ีสุดต่อชีวติของทุกคน  ซ่ึงหมายถึงชีวติของทุกคน ทุกเพศ  ทุกวยั  ความเป็นปึกแผน่เขม้แขง็

ของครอบครัวในสังคม เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาประเทศไปสู่ความสงบสุข  เจริญรุ่งเรือง แต่ก็ยงั

ไม่สามารถบ่งช้ีไดว้า่ครอบครัวลกัษณะใดท่ีเป็นครอบครัวเขม้แขง็ เพื่อใหก้ารบ่งช้ีความเขม้แขง็ของ

ครอบครัวมีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

สค. ร่วมกบั สถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ด าเนินการพฒันา

มาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ มาตั้งแต่ปี 2551 และไดต้วัช้ีวดัมาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ ซ่ึงพฒันามาจาก

การส ารวจครอบครัวหรือชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ และไดก้ าหนด เป็นมาตรฐานกลางท่ีใชใ้นการวดัประเมิน

ความเขม้แขง็ของครอบครัวทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใหค้รอบครัวทัว่ไปสามารถน าไปประเมินความ

เขม้แขง็ของครอบครัวตนเองได ้และ เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งระดบัชุมชนและประเทศใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทยในภาพรวมได ้ 

ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปด าเนินชีวติร่วมกนัอยา่งมีจุดหมายมี

สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั สามารถด ารงอยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง  พร้อมท่ีจะเก้ือกลูสังคมและคนรอบขา้ง  

ปรับตวัในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  ไม่สั่นคลอนกบัปัญหาหรืออุปสรรค  เม่ือเผชิญปัญหาก็สามารถ

ร่วมกนัแกไ้ขจนลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ขอ้ก าหนดท่ีไดรั้บการยอมรับเพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทาง        

การปฏิบติั  เป็นเคร่ืองมือการประเมินผลและการเทียบเคียง เพื่อแสดงถึงความเขม้แขง็ของครอบครัวใน

สังคมไทย ตลอดจนการก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในทุก

ระดบัเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีความเขม้แขง็ของครอบครัว  โดยมาตรฐานดงักล่าวแบ่งตวัช้ีวดัความเขม้แขง็

ของครอบครัวออกเป็น 3 ระดบั คือ 
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1. ระดับครอบครัว เพื่อใหค้รอบครัวสามารถใชใ้นการประเมินความเขม้แขง็ของครอบครัวตนเอง  
2. ระดับชุมชน  เพี่อใหห้น่วยงาน/องคก์รท่ีท างานดา้นครอบครัวระดบัชุมชนสามารถใชป้ระเมิน            

ความเขม้แขง็ของครอบครัวในชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการติดตามและพฒันาประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงาน/องคก์รส่งเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัวในชุมชนต่อไป 

3. ระดับประเทศ   เพื่อใชเ้ป็นตวับ่งช้ีสถานการณ์ความเขม้แขง็ของครอบครัวไทย เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทยและประเมินกลยทุธ์ในการ
ท างานส่งเสริมความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว 

  
องค์ประกอบและตัวช้ีวดัมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

มาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ระดบัประเทศและระดบัชุมชน  ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้น

สัมพนัธภาพ  2.ดา้นการพึ่งตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ขอ้มูลข่าวสารและการเรียนรู้) 3.ดา้นทุนทางสังคม           

4.ดา้นการหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและการปรับตวัไดใ้นภาวะยากล าบาก  ยกเวน้มาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็

ระดบัครอบครัวท่ีมี 5 ดา้น โดยเพิ่มดา้นการท าบทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว 

สรุปตวัช้ีวดัมาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ ทั้ง 3 ระดบั ไดด้งัน้ี  

ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ 

1) ด้านสัมพนัธภาพ   1) ด้านสัมพนัธภาพ   1) ด้านสัมพนัธภาพ   
1.*การจดทะเบียนสมรส/การจดทะเบียน
หยา่ในรอบปี 

1. ชุมชนจดัพ้ืนท่ีส่วนกลางเพ่ือ
ส่งเสริมการท ากิจกรรมครอบครัว 

    1. ร้อยละของอตัราการ         
จดทะเบียนสมรสต่อ 1,000 
ครอบครัว 

 2. อตัราการแยกกนัอยู ่    2. ชุมชนสนบัสนุนทรัพยากรใน
การท ากิจกรรมครอบครัวร่วมกนั  

    2. ร้อยละอตัราลดลงของ 
การจดทะเบียนหยา่ต่อ 1,000 
ครอบครัว 

3. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกท่ีส่ือ
ถึงความรักและความเอาใจใส่ใน
ชีวิตประจ าวนั 

3. ชุมชนจดักิจกรรมครอบครัวใน
วาระและโอกาสส าคญัต่างๆ   
 

    3. ร้อยละของครอบครัวท่ีมี
ความอบอุ่น มีการเอาใจใส่ 
ดูแล ช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนั แสดงซ่ึงความรัก  และ
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  และ
การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
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ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ 
4. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระงานบา้นซ่ึงกนัและกนั 

4. ชุมชนมีการรณรงคใ์ห้
ครอบครัวตระหนกัในการท า
บทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว 

 

5. สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวตัร
ประจ าวนัร่วมกนั 

5. ชุมชนจดักิจกรรมลด ละ เลิก
อบายมุข 

 

6.สมาชิกในครอบครัวมีการพดูคุยและ/หรือ
รับฟังกนัและกนั 

6. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายในชุมชนโดยเร่ิม
จากครอบครัวเป็นฐาน 

 

7. สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับ
ความเห็นท่ีแตกต่างกนั โดยไม่ถกูกีดกนัดว้ย
ช่วงวยัและ/หรือประสบการณ์และ/หรือ
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั 

7. ชุมชนมีท่ีปรึกษาดา้นครอบครัว
ในชุมชนท่ีสามารถแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ของครอบครัว 

 

8. สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตวั
ของแต่ละคน 

8. ชุมชนมีอาสาสมคัรช่วยเฝ้า
ระวงัและดูแลความรุนแรงของ
ครอบครัวในชุมชน 

 

9. สมาชิกใน ครอบครัวมีการพดูจาต่อกนั
ดว้ยดีและ/หรือใชเ้หตุผล 

9. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมให้
สมาชิกในชุมชนเคารพและ
ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

 

10. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทว้งติง 
แสดงความคิดเห็นและใหค้ าแนะน าต่อกนั 

  

 11. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความ
ช่ืนชมและเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั 

  

 12. สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจใส่
ซ่ึงกนัและกนั 

  

13.เม่ือประสบปัญหา สมาชิกในครอบครัว
สามารถหาทางออกโดยไม่ท าร้ายตนเอง 
และ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือ
ทรัพยสิ์น 

  

14. สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ เม่ือมี
ความขดัแยง้ต่อกนั 

  

15.สมาชิกในครอบครัวไวว้างใจท่ีจะเล่าเร่ือง
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
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ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ 
16.สมาชิกในครอบครัวไม่ใชอ้  านาจเหนือกนั
และกนั 

  

17.สมาชิกใน ครอบครัวร่วมตดัสินใจเร่ือง
ส าคญัต่างๆ ดว้ยกนั 

  

18.สมาชิกในครอบครัวร่วมกนัแกปั้ญหา 
ขอ้ขดัแยง้ดว้ยเหตุผล 

  

19.สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายร่างกายเม่ือ
มีความขดัแยง้ต่อกนั 

 
 

 

2)  ด้านการพึง่ตนเอง 2)  ด้านการพึง่ตนเอง 2)  ด้านการพึง่ตนเอง 

(1)  ทางเศรศฐกจิ (1)  ทางเศรศฐกจิ (1)  ทางเศรศฐกจิ 
20.ครอบครัวมีจ านวนสมาชิกท่ีสามารถหา
รายไดม้าเล้ียงดูตนเองและ/หรือจุนเจือ
ครอบครัว 

10. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริม
ครอบครัวใหด้ าเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

    4. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ีมี
รายไดม้ากกวา่รายจ่าย 

21.สดัส่วนรายไดต่้อรายจ่ายของครอบครัว  11. ชุมชนจดั กิจกรรมส่งเสริม
ทกัษะอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้
ครอบครัว 

    5. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ีมี
การท าบญัชีรายรับ รายจ่าย 

22.ครอบครัวมีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย  12. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวท า
บญัชีรายรับและรายจ่าย 

    6. อตัราการลดลงของหน้ีสิน
ครอบครัว 

23.ครอบครัวมีอาชีพท่ีมัน่คง  13. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวออม
ทรัพยใ์นรูปแบบต่าง ๆ

    7. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ีมี
ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

24.ครอบครัวมีการเส่ียงโชครูปแบบต่างๆ 14.  ชุมชนสนบัสนุนการรวมกลุ่ม
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

25.ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ
  

  

26.ครอบครัวไม่มีหน้ีสิน     
27.ครอบครัวมีหน้ีสินท่ีลดลง     
28.เม่ือครอบครัวมีหน้ีสิน  ครอบครัว
สามารถช าระหน้ีได ้

  

29.ครอบครัวมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 
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ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ 

(2) ทางสุขภาพ (2) ทางสุขภาพ (2) ทางสุขภาพ 
30.สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บ
หลกัประกนัสุขภาพ 

15. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ใหส้มาชิกใน
ครอบครัว ทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจ 

    8. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ี
สมาชิกมีสิทธิไดรั้บ
หลกัประกนัสุขภาพ 
 

31. ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้
ทั้งทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกใน
ครอบครัว 

16. ชุมชนจดักิจกรรมการเฝ้าระวงั
ดา้นสุขภาพใหค้รอบครัวใน
ชุมชนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

    9. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ีมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 

32. ครอบครัวมีความรู้และเขา้ถึงบริการดา้น
สุขภาพในสถานพยาบาลเม่ือจ าเป็น 

17. ชุมชนจดักิจกรรมการดูแล
ป้องกนัปัญหาสุขภาพให้
ครอบครัวในชุมชนอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

 

33.ครอบครัวสามารถหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง
ของสมาชิกในครอบครัว  

18. ชุมชนจดักิจกรรมการแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพใหค้รอบครัวใน
ชุมชนอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง 

 

34. ครอบครัวมีการป้องกนัความเส่ียงจากการมี
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

19. ชุมชนสนบัสนุนใหเ้ครือข่าย
จดักิจกรรม/โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 

35. ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงสูง 

20. ชุมชนมีกิจกรรมจดั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ี
ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของครอบครัว 

 

 21. ชุมชนมีกิจกรรมจดั
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของครอบครัว 

 

(3) ทางข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ (3) ทางข้อมูลข่าวสารและการ
เรียนรู้ 

(3) ทางข้อมูลข่าวสารและการ
เรียนรู้ 

36. สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มลูข่าวสารระหวา่งครอบครัวและชุมชน 

22.ชุมชนส่งเสริมใหมี้แหล่ง
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ แก่
ครอบครัว 

    10. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ี
แลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร
ระหวา่งครอบครัวและชุมชน  

37. สมาชิกในครอบครัวมีการน าขอ้มลู
ข่าวสาร/ความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์น
ชีวิตประจ าวนัของตนเองและครอบครัว 

23. ชุมชนจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ดา้นครอบครัวในชุมชน 

    11. จ านวนปีเฉล่ียของ
การศึกษาของประชากรท่ีมีอายุ
เกิน 16 ปี 
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ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ 
38. สมาชิกในครอบครัวไดรั้บทราบและ
เรียนรู้เร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบัครอบครัว 

24. ชุมชนส่งเสริมใหมี้ช่องทาง
การเรียนรู้ดา้นครอบครัวในชุมชน 

    12. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ท่ี
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะ
ชีวิตและครอบครัวศึกษา 

39.ระดั บการศึกษาในระบบของสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 – 25 ปี 

25.ชุมชนมีกิจกรรมดูแลและเฝ้า
ระวงัส่ือท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม
ส าหรับครอบครัว 

 

 26. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวน า
ขอ้มลู ข่าวสาร หรือความรู้ดา้น
ครอบครัวไปใชป้ระโยชนใ์น
ชีวิตประจ าวนั 

 

 27. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวท่ี
มีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีไดรั้บ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

3)  ด้านทุนทางสังคม 3)  ด้านทุนทางสังคม 3)  ด้านทุนทางสังคม 
40. สมาชิกในครอบครัวมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
และการไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนบา้น 

28. ชุมชนมีแผนงานดา้น
ครอบครัวโดยเนน้การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว 

    13. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ี
สมาชิกในครอบครัวเป็น
สมาชิกกลุ่มท่ีช่วยเหลือเก้ือกลู
กนัในชุมชน 

41. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัระหวา่งเครือญาติ 

29. ชุมชนจดักิจกรรมดา้น
ครอบครัว  
 

    14. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ี
เขา้ไปมีบทบาทเบ้ืองตน้ในการ
ป้องกนัปัญหาอาชญากรรม  

42. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภยั
และไวว้างใจกนั 

30. ชุมชนจดัพ้ืนท่ีที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรคส์ าหรับครอบครัว 

   15. ร้อยละของ ครอบครัว ท่ี
สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม/สาธารณประโยชน์
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

43. สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบ้ืองตน้
ในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรม  

31. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริม สืบ
สานภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินดา้นการอบรมเล้ียงดู
สมาชิกในครอบครัว 

 

44.สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สงัคม 

32. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวใช้
หลกัคิดคุณธรรมส าคญัในการ
ด าเนินชีวิต 
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ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ 
45. สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชน 

33. ชุมชนส่งเสริมใหเ้กิด
ครอบครัวตน้แบบดา้นคุณธรรม 

 

46. ครอบครัวมีการอบรมใหส้มาชิกใน
ครอบครัวใชบ้ริการพ้ืนท่ีสาธารณะใน
ชุมชนอยา่งรับผิดชอบ 

34. ชุมชนส่งเสริมใหส้ถาบนัทาง
สงัคมเขา้มามีส่วนร่วมใน การพฒันา
ความเขม้แขง็ของครอบครัว 

 

 35. ชุมชนส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การท างานดา้นครอบครัว
ระหวา่งเครือข่าย 

 

 36. ชุมชนส่งเสริมใหส้มาชิก
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน   

 

4) ด้านการหลกีเลีย่งภาวะเส่ียงและการปรับตวั
ได้ในภาวะยากล าบาก 

4) ด้าน การหลกีเลีย่งภาวะเส่ียงและ
การปรับตวัได้ในภาวะยากล าบาก 

4) ด้าน การหลกีเลีย่งภาวะเส่ียง
และการปรับตวัได้ในภาวะ
ยากล าบาก 

47. ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับภาวะยากล าบากในดา้นต่างๆ 

37. ชุมชนมีอาสาสมคัรเฝ้าระวงั
พ้ืนท่ีเส่ียงในชุมชน   

    16. สดัส่วนครอบครัวท่ี
สามารถฟ้ืนตวัไดห้ลงัเกิดภาวะ
วิกฤต 

48. ครอบครัวร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา เม่ือ
เกิดภาวะวิกฤติ 

38. ชุมชนมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีเส่ียง
ในชุมชน 

    17. การมีระบบเฝ้าระวงัและ
เตือนภยัเตรียมความพร้อม
รับมือกบัอนัตรายท่ีมีต่อ
ครอบครัว 

49. ครอบครัวสามารถปรับตวัและฟ้ืนตวัได้
เม่ือเกิดภาวะวิกฤติ 

39. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัว
สามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงสูง  
 

    18 . อตัราการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนเงินต่อ ครอบครัว ของ
การท าประกนัชีวิต ประกนัภยั/
ประกนัอุบติัเหตุ 

50.ครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการป้องกนัปัญหาสงัคม 

40. ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสมาชิก
ครอบครัวในชุมชนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง 

    19. ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีมี
บริการปรึกษาแนะแนวแก่
ครอบครัวในระดบัทอ้งถ่ิน 

51. ครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการป้องกนัปัญหาภยัพิบติั
ต่างๆ 

41. ชุมชนจดัสภาพแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมต่อการ
ใชป้ระโยชนข์องสมาชิกท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงสูง 

    20. การลดลงของร้อยละของ
ครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่ท่ีเล้ียง
ลกูตามล าพงั 
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ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ 
52. ครอบครัวมีการท าประกนัชีวิต/
ประกนัภยั/ประกนัอุบติัเหตุ 

42.ชุมชนมีการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัปัญหาสงัคมท่ีส่งผล
กระทบต่อครอบครัว 

  

53. ครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่เล้ียงดูลกูตาม
ล าพงั 

43. ชุมชนมีกิจกรรมการเฝ้าระวงั
และป้องกนัภยัพิบติั  

 

 44. ชุมชนมีกิจกรรมเสริมสร้าง
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับครอบครัว
ในการเผชิญหนา้และปรับตวัได้
ในภาวะยากล าบาก 

 

 45.ชุมชนส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่าย
ช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบ
ภาวะยากล าบาก 

 

 46. ชุมชนติดตามและประเมินผล
การใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวท่ี
ประสบภาวะยากล าบากให้
สามารถฟ้ืนตวัได ้

 

5) ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว     
54. สมาชิกในครอบครัวสามารถท าหนา้ท่ี
ตามบทบาทของตนอยา่งเหมาะสม 

  

55. ครอบครัว เล้ียงดูสมาชิกแต่ละช่วงวยัได้
อยา่งเหมาะสม 

  

56. ครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภยัของ
สมาชิกทุกคน 

  

57.ครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรม
เนียมปฏิบติัต่างๆ ของครอบครัว 

  

58.ครอบครัวมีการใชคุ้ณธรรมส าคญัในการ
ด าเนินชีวิต  

  

59. ครอบครัวมีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีต่อสมาชิกในครอบครัว 
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แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  

แนวปฏิบัติการสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้านสัมพนัธภาพ 
1. หลกัการเคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล พอ่แม่ลูกและบุคคลทุกคนในครอบครัว อาจมี

ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั และอาจมองส่ิงต่าง ๆ ต่างมุมกนั ทุกคนจึงควรตอ้งรับ
ฟังและเคารพความคิดเห็นของกนัและกนัอยา่งมีเหตุมีผล  และมีความจริงใจต่อการยอมรับศกัยภาพของกนั
และกนั 

2. การพฒันาทั้งหลายทั้งปวง มีฐานมาจากการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและกนัระหวา่งสมาชิก
ในครอบครัว กล่าวคือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีน าใหเ้กิดสุขภาพจิตท่ีดี  สุขภาพทางกายท่ีดี  และความเขม้แขง็ทาง
จิตวญิญาณ อีกทั้งยงัลดความเห็นแก่ตวั ท าใหเ้กิดการส่ือสารท่ีสร้างสรรคต่์อกนัและความอนาทรต่อกนัมากข้ึน 

3. ครอบครัวตระหนกัความส าคญัของการร่วมมือร่วมใจของบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างเป็น
ฐานความเขม้แขง็ทั้งเพื่อการพฒันาชีวติครอบครัวโดยรวมและเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเผชิญอุปสรรคหรือ
ภาวะวกิฤติต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. การรู้จกัใชห้ลกัธรรมในการสร้างคุณภาพความสัมพนัธ์ในครอบครัวและรู้จกัทะนุบ ารุงรักษา
สัมพนัธภาพเช่นนั้น ในครอบครัวดว้ยการมีสติก ากบัอารมณ์และพฤติกรรม  เพื่อช่วยใหส้ัมพนัธภาพ
ระหวา่งสมาชิกครอบครัวสามารถด าเนินและพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน สัมพนัธภาพเช่นน้ีจะเปิดทางให้
เกิดการส่ือสารท่ีชดัเจน สร้างสรรค ์สามารถสนองตอบความตอ้งการของครอบครัวไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

การตระหนกัในความส าคญัของการสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัววา่เป็นบ่อเกิดแห่งพลงัทั้งปวง  
โดยเฉพาะพลงัคุณธรรม จึงควรระวงัรักษาและฟูมฟักดูแลความสัมพนัธ์ในครอบครัวไวใ้หม้ัน่คงยนืยาว 
ดว้ยความเอาใจใส่และอนาทรต่อกนัอยา่งสม ่าเสมอทั้งในยามสุขและยามทุกข ์ใหรู้้จกัใชคุ้ณค่าจากบทเรียน
และประสบการณ์ชีวติครอบครัวทุกขั้นตอนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนใน
ครอบครัวของตน เพื่อจะไดส้ามารถแผข่ยายความเขม้แขง็ของครอบครัวตนออกไปสู่ความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและสังคมภายนอกสืบต่อไป 
แนวปฏิบัติเพือ่สร้างครอบครัวเข้มแข็งด้านการท าบทบาทหน้าทีข่องครอบครัว 

1. ครอบครัวยงัตอ้งพึงตระหนกัในความส าคญัในหนา้ท่ีและบทบาทความรับผดิชอบของตนใน
การอบรมเล้ียงดูเด็ก  วา่ตอ้งไม่ยกความรับผดิชอบน้ีใหแ้ก่ใคร 

2. สร้างแบบอยา่งท่ีดี  มีวนิยั  และใชคุ้ณธรรมพื้นฐานในการจดัการดูแลครอบครัวใหป้ระจกัษแ์ก่
เด็กและสมาชิกครอบครัวทุกคน 

3. บทบาทของชาย-หญิง  บทบาทของพอ่แม่ และบทบาทของลูก อาจก าหนดใหมี้แตกต่างกนับา้ง 
ในแต่ละสังคมวฒันธรรม  หากในการปฏิบติับทบาทเหล่าน้ีมีไวเ้พื่อสนบัสนุนกนั ไม่ใช่ใหล้บลา้งกนั  แต่
ตอ้งเติมเตม็ใหก้นัและกนัในภารกิจพฒันาเด็กและครอบครัว 
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4. พึงรู้จกัใหแ้รงเสริมกนัและกนัในการท าดีในบทบาทหนา้ท่ีภายในครอบครัว และรู้จกัขยาย
ขอบเขตของการท าความดีออกสู่ชุมชนและสังคมภายนอกอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 

การท าบทบาทหนา้ท่ีในครอบครัวท่ีเขม้แขง็ จะมีทั้งลกัษณะความเป็นเอกภาพ  การยดืหยุน่  ความ
สมดุล  และการเรียนรู้ร่วมกนั  รวมกนัเป็นพลงัแห่งความรับผดิชอบต่อการผลกัดนัใหค้รอบครัวสามารถ
กา้วไปขา้งหนา้ไดด้ว้ยความมัน่คงและเช่ือมัน่ 

แนวทางการส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถพึง่ตนเองได้ 

การพึง่ตนเองได้ของครอบครัว   หมายถึง ความสามารถของครอบครัวท่ีจะยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยล า
แขง้ของตนเอง สามารถควบคุมทิศทางพฤติกรรมของครอบครัวใหไ้ปในทิศทางท่ีเป็นเป้าประสงคข์อง
ครอบครัวได ้ การพึ่งตนเองของครอบครัวท่ีจะน าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ในครอบครัวได ้จะตอ้ง
ครอบคลุมการพึ่งตนเองไดใ้น 4 เร่ืองใหญ่ๆ ต่อไปน้ี คือ 

1. การพึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ 
2. การพึ่งตนเองไดท้างสุขภาพ 
3. การพึ่งตนเองไดท้างขอ้มูลข่าวสาร 
4. การพึ่งตนเองไดท้างการเรียนรู้ 
 
การพึง่ตนเองได้ทางด้านเศรษฐกจิ 

ความเขม้แขง็ของครอบครัว ตอ้งมีฐานท่ีแขง็แรงพอสมควรทางเศรษฐกิจ  การสร้าง
ครอบครัวใหเ้ป็นปึกแผน่ควรด าเนินไปทีละนอ้ย  และเร่ิมไดจ้ากพลงัความกลมเกลียวใกลชิ้ดกนัของ
ครอบครัว โดยเฉพาะระหวา่ง พอ่ แม่ ลูก 

พอ่แม่สอนลูกตั้งแต่เล็กใหเ้คารพอาชีพสุจริตทุกอาชีพ  และท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหลู้กใน
ดา้นการออม  การใชจ่้ายท่ีไม่เกินตวั  ด าเนินชีวติตามหลกัธรรมพื้นฐานและแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การรู้จกัท า
บญัชีการใชจ่้ายในครอบครัว 

เม่ือเกิดวกิฤติในครอบครัวทางดา้นเศรษฐกิจก็พยายามตั้งสติและใชห้ลกัการพึ่งตนเองก่อน 
ดว้ยการวเิคราะห์ดูปัจจยัสาเหตุ  พยายามพลิกฟ้ืนวกิฤติใหเ้ป็นโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งครอบครัว  
โดยตระหนกัวา่ทุกปัญหามีทางออก  ถา้เกิดทางตนัจริง ๆ ก็รู้จกัแสวงหาการสนบัสนุนจากแหล่งภายนอก  
โดยไม่ปล่อยใหชี้วติด าเนินไปแบบคนส้ินหวงั  การรู้จกัเผชิญกบัปัญหาอยา่งกลา้หาญและรู้จกัใชเ้หตุผล  
ตลอดจนใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ  จะช่วยสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนกบัครอบครัว  อีกทั้ง
ยงัจะช่วยเติมพลงัแห่งความรักความอนาทรห่วงใยกนัระหวา่งสมาชิกครอบครัว 
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การพึง่ตนเองได้ทางสุขภาพ 

อน่ึง ถา้ครอบครัวสามารถสร่างตนเองจนมีฐานะมัน่คง  แต่ไม่ระมดัระวงัรักษาตนทางดา้น
สุขภาพ มีความอ่อนแอในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ  ก็จะยงัใหเ้กิดการลดทอนดา้นความเขม้แขง็ของ
ครอบครัวลงได้   ครอบครัวเขม้แขง็จึงตอ้งพึงระวงัป้องกนัรักษาตนเองทางดา้นสุขภาพ  โดยปฏิบติัส่ิง
ต่อไปน้ี 

1. พึงตระหนกัในความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพทาง
อารมณ์ จิตใจ  เม่ือสุขภาพทางกายสมบูรณ์ดี  สุขภาพจิตก็จะดีตามไปดว้ย  เม่ือร่างกายแขง็แรง จิตใจ
แขง็แรง  อารมณ์ปลอดโปร่ง  สามารถมองโลกในแง่ดี  มองเห็นและยอมรับขอ้บกพร่องของตนไดก้ระจ่าง
ข้ึน  ขณะเดียวกนัก็ยอมรับขอ้บกพร่องของคนอ่ืนในครอบครัวไดม้ากข้ึน  รวมพลงักนัแกไ้ขขอ้บกพร่องให้
กนัและกนั และรู้จกัเสริมพลงัจิตใจใหก้นัและกนัใหเ้กิดเป็นภูมิคุม้กนัต่อตา้นปัญหาอนัอาจเกิดข้ึนจากภยั
อนัตรายต่าง ๆ 

2. พึงเห็นความส าคญัของการพึ่งตนเองไดใ้นการระวงัรักษาสุขภาพเพื่อการป้องกนั  แต่ถา้
เกิดการเจบ็ไขไ้ดป่้วยท่ีไม่อาจดูแลตนเองไดก้็ไม่ประมาทหรือต่ืนตระหนก  หากรู้จกัใชก้ารช่วยเหลือจาก
แหล่งช านาญการต่าง ๆ ได ้ เม่ือพบความผดิปกติใด ๆ ทางสุขภาพ ก็ใหแ้สวงหาค าปรึกษาจากแพทยอ์ยา่ง
ทนัท่วงที 

3. สร้างจิตส านึกแห่งความปลอดภยัใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว  ใหต้ระหนกัในคุณค่า
ของการมีชีวติท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั เพื่อรักษาความเขม้แขง็ของครอบครัวไวไ้ม่ใหสู้ญเสีย 
 

การพึง่ตนเองได้ทางข้อมูลข่าวสาร 

ยคุปัจจุบนัเป็นยคุแห่งขอ้มูลข่าวสาร จ าเป็นตอ้งมีการแสวงหาพร้อมกบัการกลัน่กรองขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบครอบครัว  ทุกส่ิงทุกอยา่งมีสองดา้น  ดา้นดีและดา้นไม่ดี  ขอ้มูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบนัท่ีเขา้มากระทบต่อสัมผสัต่าง ๆ ของบุคคลมีมากมายเหลือคณานปั ทุกคนในครอบครัวตอ้งร่วมกนั
สร้างก าแพงรับความหนกัเบาของขอ้มูลท่ีเขา้มาสู่ครอบครัว  ขอ้มูลบางส่วนดีเป็นประโยชน์ส าหรับการ
ป้องกนั เช่น  ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพอนามยั   ขอ้มูลบางส่วนอาจใชใ้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม  
ขณะท่ีบางส่วนก็อาจเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งพึงระวงัในการคดักรอง  การรับรู้ขอ้มูลบางส่วนอาจเป็นอนัตรายต่อ
การรับเขา้มาโดยปราศจากการคดักรอง  ขอ้มูลแต่ละประเภทแต่ละอยา่งอาจมีความเหมาะสมต่อวยัหรือ
ประสบการณ์ของบุคคลไม่เหมือนกนั  ขณะท่ีครอบครัวตอ้งยอมรับวา่ขอ้มูลข่าวสารในโลกปัจจุบนั เกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็วมาก ขณะเดียวกนัก็เปล่ียนแปลงเร็วมาก  ครอบครัวจึงมีหนา้ท่ีร่วมกนัท่ีจะช่วยกนัดูแลคดักรอง
ขอ้มูลต่าง ๆ ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกครอบครัวใหม้ากท่ีสุด  ใหรู้้จกัคดัเลือกขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งในทางบวกและทางลบ  โดยอาจใชห้ลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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1. ยอมรับวา่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบสังคมและครอบครัว มีมากมาย  จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการคดักรอง  แยกส่ิงท่ีเป็นขยะ ไม่มีค่าใหเ้หลือขอ้มูลท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ครอบครัว 

2. ใหรู้้จกับริโภคขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ รอบตวั ดว้ยการใชส้ติปัญญา  การรู้จกัใชข้อ้มูล
ข่าวสารดว้ยการใชส้ติปัญญา จะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีค่าในการพฒันาตนและครอบครัว 

3. ใหรู้้จกัใชส้ติก ากบัการใชข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความพอเพียงของขอ้มูล
ท่ีจะรับเขา้ไปในชีวติ  เพื่อใหเ้กิดความพอดีในการใช ้ ไม่ท าใหเ้กิดการเสียความสมดุลในชีวติ  เพราะการใช้
ชีวติอยา่งมีคุณภาพไม่ไดอ้าศยัขอ้มูลข่าวสารแต่เพียงอยา่งเดียว  แต่ยงัมีดา้นอ่ืน ๆ ของชีวติท่ีครอบครัว
จะตอ้งดูแลรักษาอีกมาก 

4. ตอ้งมีความรับผดิชอบในการรับ การใช ้และการส่งต่อสาระต่าง ๆ ของขอ้มูลข่าวสาร  
โดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม 

การพึง่ตนเองได้ทางการเรียนรู้ 

เน่ืองจากการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัยิง่อยา่งหน่ึงในชีวติของบุคคลและครอบครัว  ทั้งน้ีเพราะผล
จากการเรียนรู้อาจน าบุคคลไปสู่การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมากมาย  โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นพฤติกรรมและจิตใจ  กระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนนบัแต่เวลาท่ีเด็กเกิดปฏิสนธิในทอ้งของแม่  เด็ก
เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัตั้งแต่ก่อนเกิด  เม่ือเกิดมาแลว้ และมีชีวติอยูจ่นตราบเท่าท่ีหมดส้ินชีวติ ก็มีกระบวนการ
เรียนรู้ด าเนินไปตลอดเวลาไม่ส้ินสุด  ครอบครัวเขม้แขง็จึงตอ้งมีลกัษณะการพึ่งตนเองไดใ้นดา้นน้ี  ถา้
ปราศจากความสามารถในดา้นดงักล่าวน้ีแลว้ ครอบครัวก็ไม่อาจพฒันาไปสู่เสถียรภาพท่ีจะต่อตา้นต่อส่ิงท่ี
เป็นอนัตรายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกครอบครัวได ้

ครอบครัวจึงมีภาระส าคญัยิง่อีกอยา่งหน่ึงในการท่ีจะตอ้งช่วยใหส้มาชิกสามารถพึ่งตนเองได้
อยา่งถูกตอ้งในดา้นการเรียนรู้  ซ่ึงก็มีขอ้ปฏิบติัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ให้ครอบครัวตระหนกัวา่การเรียนรู้เป็นส่วนส าคญัของชีวติท่ีไม่เคยหยดุน่ิง ในวฏัจกัรการ
พฒันาครอบครัว ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การก่อตั้งครอบครัว การดูแลครอบครัวท่ีมีสมาชิกในวยัต่าง ๆ ไปจนกระทัง่
การเขา้สู่ระยะทา้ยสุดของความสมบูรณ์ในชีวติครอบครัว คือ การจากพรากจากคู่ครองหรือสมาชิก
ครอบครัว  ทุกขั้นทุกตอนของชีวติครอบครัว  ลว้นมีการเรียนรู้ท่ีตอ้งกระท าทั้งส้ิน 

2. ครอบครัวจึงตอ้งรู้จกัแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงดูแล
พฤติกรรมและจิตใจของสมาชิกครอบครัวใหไ้ปสู่ทิศทางท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้ท่ีจะใหก้ารรู้
คิด  รู้จกัใชเ้หตุผลในการขบปัญหาต่าง ๆ  และการเรียนรู้ทางสังคม  เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติสอดคลอ้งกบั
สังคมภายนอกโดยรวมและสังคมโลก 
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3. ใหพ้ยายามเรียนรู้ผลท่ีเกิดข้ึนจากภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดบัครอบครัวของตนเองและ
ของผูอ่ื้น ซ่ึงมีอยูห่ลากหลาย  ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่อการรู้จกัและพฒันาครอบครัวของ
ตนใหม้ากข้ึน 

4. ครอบครัวจะตอ้งตระหนกัในคุณค่าความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้และรู้จกัแสวงหา
แหล่งขอ้มูลท่ีใหค้วามรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนรู้จกักลัน่กรองการใชป้ระโยชน์จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้น 

5. ใหค้รอบครัวแต่ละครอบครัวตระหนกัในความส าคญัของการรวมพลงัความรู้  ใหรู้้จกั
ผนึกก าลงักนัเป็นเครือข่ายความรู้  เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์จากกนัและกนั  การรู้จกัเรียนรู้จากการสร้าง
เครือข่าย  จะช่วยน าใหเ้กิดความเขม้แขง็ของครอบครัวอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีลกัษณะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัได ้ 
โดยต่างใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรีและคุณค่าของกนัและกนั  การพึ่งตนเองไดท้างดา้นการเรียนรู้ของ
ครอบครัว เป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการสร้างชุมชนเขม้แขง็และสังคมเขม้แขง็  โดยผูรั้บผดิชอบครอบครัวเป็นผู ้
เร่ิมก่อนดว้ยการรู้จกัแสวงหาแหล่งความรู้ในตนเอง  แลว้ขยายสู่การเรียนรู้จากแหล่งภายนอกตน  รู้จกั
ผสมผสานความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งภายในและภายนอกตน ใหเ้กิดประโยชน์และคุณค่าต่อการเรียนรู้ การรักษา 
และการสืบทอดคุณค่าของการเป็นครอบครัวไวต้ลอดไป 

แนวทางการสร้างและพฒันาครอบครัวเข้มแข็งด้านทุนทางสังคม 

เน่ืองจากแต่ละครอบครัวจะมีทั้งจุดดีและจุดอ่อนแตกต่างกนัออกไป ท าใหทุ้นทางสังคมท่ีจะมีส่วน
เก้ือหนุนใหไ้ดรั้บการยอมรับจากบุคคลและสังคมทัว่ไปของแต่ละครอบครัวมีไม่เหมือนกนั  แต่จากความ
แตกต่างดงักล่าวครอบครัวไม่ควรท่ีจะน ามาประเมินครอบครัวของตนวา่มีสถานภาพต ่าตลอดไป  หากควรท่ี
จะตอ้งศึกษาและพิจารณาใคร่ครวญวา่จุดดีของครอบครัวของเราอยูต่รงใดบา้ง  จุดอ่อนของครอบครัวอยู ่ณ 
ท่ีใด  จะมีทางในการแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้งในอนาคต 

ตน้ทุนทางสังคม ครอบคลุมความหมายท่ีกวา้งไปกวา่เร่ืองของสถานภาพหรือวตัถุหรือความ
ไดเ้ปรียบทางกายภาพ  หากยงัหมายครอบคลุมถึงลกัษณะหรือคุณค่าภายในของตวับุคคลหรือสังคมท่ีถา้หาก
มีอยูแ่ลว้ แต่ไม่ไดรั้บการพฒันาหรือตระหนกัรู้ในความส าคญั  นบัวนัลกัษณะและคุณค่าเหล่านั้นก็จะลดทอน
ความงดงามหรือความมีคุณค่าลง จึงเป็นหนา้ท่ีของครอบครัวท่ีจะรู้จกัเขา้ใจและเรียนรู้บุคคลในครอบครัว เช่น 
พอ่แม่เรียนรู้ลกัษณะต่าง ๆ ในตวัลูก  รู้จกัพฒันาและส่งเสริมส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัลูกในดา้นดีใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน  
ขณะเดียวกนัก็รู้จกัเรียนรู้และเขา้ใจลกัษณะท่ียงัตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงต่อไปเพื่อใหล้กัษณะท่ียงัไม่น่าพอใจ
นั้นจะไดรั้บการดูแลส่งเสริมแกไ้ขจะเป็นทุนหน่ึงทางสังคมท่ีมีค่าได ้

นอกจากลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางจิตสังคมแลว้  ทุนทางสังคมในดา้นการศึกษาก็เป็น
เร่ืองส าคญัยิง่ท่ีครอบครัวจะตอ้งดูแลมวลสมาชิกในครอบครัวใหมี้การพฒันาในเร่ืองน้ี  หลายคนให้
ความส าคญัต่อการศึกษาวา่เป็นบนัไดไปสู่การพฒันาสถานภาพทางสังคมและการไต่เตา้สู่อ านาจในสังคม  
ซ่ึงนบัวา่เป็นความเขา้ใจท่ีผดิ  เพราะคุณค่าท่ีแทจ้ริงของการศึกษานั้นไม่ใช่ทางไปสู่เป้าหมายเชิงวตัถุ  หาก
คุณค่าท่ีแทจ้ริงของการมีการศึกษานั้นคือ  การยกระดบัคุณภาพของคนใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถมองส่ิงต่าง ๆ ได้
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กวา้งข้ึนและลึกซ้ึงข้ึน  การศึกษาจึงไม่ไดว้ดัดว้ยปริญญาบตัรหรือเกียรติท่ีไดรั้บ  หากวดัดว้ยคุณภาพทาง
จิตใจของคน  การศึกษามีทั้งในระบบท่ีตอ้งเรียนในสถานศึกษา และนอกระบบท่ีไม่ตอ้งเรียนในสถานศึกษา 
การศึกษาทุกแขนง ทุกสายอาชีพ ลว้นมีคุณค่า  ช่วยใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการฝึกอบรมในสถาบนัการศึกษานั้น ๆ 
พบทางออกท่ีมีค่าทั้งต่อตวัเอง  สังคม และประเทศชาติ  การสร้างและพฒันาทุนสังคมดา้นการศึกษา  จึงเป็น
กระบวนการช่วยอบรมท่ีละเอียดอ่อน ไม่แพก้ารฝึกอบรมเล้ียงดูทางบา้น  พอ่แม่จึงไม่ควรบงัคบัเด็กหรือ
ลูกหลานใหเ้ขา้สู่สถาบนัการศึกษาหรือสายอาชีพท่ีตนตอ้งการตามกระแสสังคม  แต่ตอ้งเปิดโอกาสใหลู้ก
และบุตรหลานไดศึ้กษาในส่ิงท่ีเขาถนดัและสนใจอยา่งแทจ้ริง  เพราะส่ิงน้ีเองจะช่วยใหเ้ขาเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  รู้สึกตนวา่สามารถเคารพต่อศกัด์ิศรีท่ีแทจ้ริงของเขาได ้ เม่ือเขารู้สึกเช่นนั้น          ทุนสังคมในตวัเขา
จะเบ่งบานข้ึนจนเป็นท่ีประจกัษแ์ละยอมรับจากสังคมและคนอ่ืนได้  ครอบครัวมีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการ
เสริมสร้าง ฟูมฟักลกัษณะทางจิตใจ  ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล  ลกัษณะทางจิตท่ีจดัเป็นทุน
สังคมท่ีทุกฝ่ายใหก้ารยอมรับ ซ่ึงไดแ้ก่  การมีจิตมุ่งอนาคต  มุ่งสัมฤทธ์ิ  ควบคุมตน  ตลอดจนการมีจิต
สาธารณะและจิตพอเพียงนั้น  ตอ้งอาศยักระบวนการฝึกอบรมท่ีละเอียดอ่อน  ยาวนาน  และการเห็นตน้แบบ
ท่ีดีงามและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเห็นความส าคญัของส่ิงนั้นๆ  ตน้ทุนสังคมดา้นน้ียงัมีความส าคญัยิง่ต่อ
ครอบครัวเขม้แขง็ท่ีตอ้งมีปณิธานมัน่คง  ไม่คลอนแคลนไปตามกระแสวตัถุ  พยายามรักษาสุขภาพจิตเด็ก
และครอบครัว  เสริมสร้างปัญญาการรู้คิดใหก้บัเด็ก  ตลอดจนเลือกสรรประสบการณ์อนัมีค่าต่าง ๆ ใหเ้ด็กได้
เรียนรู้  ทั้งหมดน้ีจดัเป็นรากฐานของการพฒันาจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวง 

แนวทางการปฏิบัติทีอ่าจช่วยให้แต่ละครอบครัวรับมือกบัภาวะเส่ียงและภาวะยากล าบากได้ 

ก.  การเตรียมพร้อมเพือ่การป้องกนั   การรู้จกัเตรียมตวัเตรียมใจไวใ้หพ้ร้อมดีกวา่การรอใหเ้กิด
ปัญหาเสียก่อนแลว้หาทางแก ้ การเตรียมพร้อมของครอบครัวสามารถกระท าไดห้ลายอยา่ง ไดแ้ก่  การ
แสวงหาขอ้มูลความรู้  นัน่ก็คือ เร่ิมตั้งแต่การสร้างชีวติครอบครัวท่ีมีความสุข มัน่คง  จ  าเป็นท่ีหุน้ส่วนชีวติ
ทั้งหญิงชายจะตอ้งมีการเตรียมตวัเตรียมใจเสียก่อน  ดว้ยการเรียนรู้กนัและกนั เห็นความส าคญัของการรับการ
ตรวจร่างกายและจิตใจเพื่อรับบทบาทใหม่ในครอบครัว  มีการเตรียมตวัสร้างหลกัฐานใหแ้ก่ครอบครัวดว้ย
การมีอาชีพและท่ีพกัอาศยัท่ีมัน่คง  ตลอดจนรู้จกัแสวงหาขอ้มูลความรู้ในเร่ืองสภาพแวดลอ้มรอบตวั  ถา้
เป็นสถานท่ีอยูใ่นเขตอนัตรายต่อการเกิดภยัธรรมชาติก็ตอ้งแสวงหาขอ้มูลในการปฏิบติัตวัเพื่อการป้องกนั
ก่อนการเกิดเหตุข้ึน เตรียมกายใจ เพื่อการรับสภาพอยา่งไม่ประมาท  ขอ้มูลความรู้แต่ละดา้นท่ีแสวงหาและ
ไดม้าสามารถใชเ้ป็นภูมิคุม้กนัต่อการป้องกนัและจดัการความเส่ียงไดทุ้กประเภทท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา 

ข. การรวมพลงักายจิตของสมาชิกครอบครัวทุกคน โดยเร่ิมจากผูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวท าตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในการเผชิญปัญหาดว้ยการใชก้ารตดัสินใจดว้ยเหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์วูว่ามท่ีจะตอ้งตั้งสติและให้
คุณค่าต่อความคิดของทุกคนในครอบครัว เพื่อความร่วมมือร่วมใจและร่วมพลงักนัทั้งในเวลาท่ีปกติและคบั
ขนั 
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ค. การปรับกายและจิตใจ  เม่ือเกิดการเผชิญกบัภาวะเส่ียงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดแ้ละจะตอ้งมีการ
ปรับใหส้ามารถจดัการกบัภาวะยากล าบากได ้ ครอบครัวตอ้งตั้งสติ ไม่ต่ืนตระหนกตกใจ  ท าหนา้ท่ีของตน
ใหดี้ท่ีสุด   

ง. การรู้จักยอมรับการช่วยเหลอืจากภายนอก  ถา้ภาวะเส่ียงและภาวะยากล าบากมีความรุนแรงเกิน
กวา่ท่ีครอบครัวและสมาชิกครอบครัวจะรับไวไ้ดแ้ต่โดยล าพงั  ใหแ้สวงหาหรือรับความช่วยเหลือจาก
ภายนอกซ่ึงอาจจะเป็นองคก์รหรือบุคคลท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ โดยทนัที 

จ. การมองภาวะเส่ียง ภาวะยากล าบากและภาวะวกิฤติ ทั้งสองด้าน  คือทั้งทางด้านบวกและด้านลบ   
เม่ือใดท่ีภาวะเส่ียงและภาวะยากล าบาก หรือภาวะวกิฤติ เกิดข้ึนกบัครอบครัวใดแลว้  ในดา้นลบอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความมัน่คงทางอารมณ์และจิตใจและการสูญเสียทั้งทางกายภาพและจิตใจ  แต่ใน
ดา้นบวก  ภาวะเหล่าน้ีกลบัจะช่วยเรียกพลงัความร่วมมือ ความรัก ความสมานสามคัคีระหวา่งสมาชิก
ครอบครัวใหเ้ขา้มาอยูด่ว้ยกนัอยา่งมัน่คง  พบส่ิงดี ๆ ในตวัสมาชิกอยา่งท่ีไม่เคยไดพ้บเห็นมาก่อน  เกิดความ
เช่ือมัน่ศรัทธาในพลงัท่ีจะร่วมกนัเผชิญต่อสู้ ร่วมกนัเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จ 

สุดทา้ยคือ การพยายามเลีย่งหรือลดปัจจัยเส่ียงให้เหลอืน้อยทีสุ่ด พร้อมกบัพยายามเพิม่การสร้าง
ปัจจัยปกป้อง เพื่อลดหรือป้องกนัภาวะเส่ียงและภาวะยากล าบาก การท าเช่นน้ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถมอง
ภาวะเหล่าน้ีดว้ยจิตใจเขม้แขง็และเปิดกวา้ง และยอมรับในสัจธรรมของชีวติวา่  ทุกอยา่งมีการเปล่ียนแปลง
ทั้งเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัสลายไป  ภาวะเส่ียงและภาวะยากล าบากก็เป็นไปตามหลกัสัจธรรมน้ี  เม่ือเกิดข้ึน
ได ้อยูไ่ดช้ัว่ขณะแลว้ก็ดบัไปไดเ้ช่นกนั  อยา่งไรก็ตามขณะท่ีมีการยอมรับสัจธรรมของชีวติ ก็จ  าเป็นตอ้ง
พยายามพลิกฟ้ืนสภาพชีวติข้ึนมาใหม่ภายใตขี้ดจ ากดัท่ีมีอยู ่เพื่อพิสูจน์ความเขม้แขง็ของครอบครัวในการท่ีจะ
ต่อสู้เพื่อคืนสู่สภาพปกติหรือท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพปกติใหม้ากท่ีสุดได ้

แนวคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาล
ปัจจุบนั  ท่ีทรงมอบใหแ้ก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อเป็นหลกัหรือแนวทางด าเนินชีวติตามหลกั เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเติบโตท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัตนไดทุ้กระดบั  โดยเฉพาะครอบครัว  ซ่ึงไดแ้ก่ 

หลกัของการใช้เหตุผล  อยา่ใชกิ้เลสตณัหาเป็นเคร่ืองน าทางชีวติ  ไม่จ  าเป็นตอ้งท าตามกระแสโลก
หรือกระแสสังคมซ่ึงเนน้เฉพาะความส าคญัของวตัถุ 

หลกัการท าอะไรให้ท าพอประมาณ  การรู้จกัท าพอประมาณเป็นการตรวจสอบศกัยภาพของตนเอง
ก่อนวา่ฐานะของตนอยูท่ี่ตรงใด จะพฒันาส่ิงใดควรพิจารณาจากความสามารถหรือศกัยภาพท่ีตนมีเสียก่อน   
หลกัการขอ้น้ีก็คือการปฏิบติัตนตามสายกลางนัน่เอง 

หลกัการสร้างภูมิคุ้มกนั ทั้งทางกายและจิต เน่ืองจากบุคคลไม่อาจรู้ไดว้า่อะไรจะเกิดข้ึนในแต่ละ
วนัเวลาและสถานการณ์  ซ่ึงมีการผนัแปรเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ท าใหค้วบคุมการวางแผนส่ิงต่าง ๆ 
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เป็นไปไดย้าก  เน่ืองจากมีปัจจยัเส่ียงเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา การสร้างภูมิคุม้กนัจึงอาจตอ้งเนน้ทั้งการสร้าง
หรือการพฒันาภูมิคุม้กนัทางกายและจิตไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงไดแ้ก่  ความสามารถของบุคคลในการท่ีจะรักษา
สติและความรับผดิชอบ สามารถสร้างหลกัฐานไดม้ัน่คง  มีการตระหนกัในคุณค่าของตนเอง  สามารถ
พึ่งตนเองได ้ มองโลกในแง่ดี  ตลอดจนสามารถวางแผน  เรียนรู้เพื่อพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทั้งหลายได ้
พร้อมกบัหลกัการส าคญัสามประการดงักล่าว  ผูป้ฏิบติัก็จะตอ้งสร้างเง่ือนไขส าคญัเพื่อการปฏิบติันั้นอีก
ดว้ย นัน่ก็คือ การรู้จักพากเพยีรใฝ่แสวงหาความรู้   รู้จกัติดตามความกา้วหนา้ของเน้ือหาความรู้อยูเ่สมอ 
ควบคู่ไปกบัการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม-จริยธรรม   สมาชิกครอบครัวใดองคก์รใดท่ียดึหลกัคุณธรรม
แห่งความดีคือ มีจิตใจดี คิดดี ประพฤติดี การพฒันาตนและครอบครัวสู่ความเขม้แขง็ก็จะเป็นไปอยา่งมัน่คง 
ย ัง่ยนื สามารถจดัการกบัภาวะเส่ียงทั้งหลายไดอ้ยา่งมีสติและรอบคอบ ปลอดภยัจากภยนัอนัตรายทั้งมวล 

ครอบครัวเขม้แขง็ตามมาตรฐานครอบครัวเขม้แขง็ 5 ดา้นจะแสดงคุณสมบติัส าคญัต่างๆ  
ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความเช่ือและความรับผดิชอบต่อการเสริมสร้างความอยูดี่มีสุข และการพฒันาสมาชิกครอบครัว 
2. มีจิตช่ืนชมต่อส่ิงท่ีสมาชิกครอบครัวสามารถแสดงออกไม่วา่ส่ิงนั้นจะเล็กนอ้ยเพียงใดก็ตาม  อีกทั้งยงั

สนบัสนุนใหเ้ขากระท าส่ิงนั้นใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก 
3. มีความพยายามอยา่งจริงใจท่ีจะใหค้รอบครัวใชเ้วลาและกระท าส่ิงต่าง ๆ ร่วมกนั  ไม่วา่ส่ิงนั้น

จะเป็นเร่ืองใหญ่หรือเร่ืองเล็ก  เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม 
4. ทุกเหตุผลของครอบครัวจะมีวตัถุประสงคแ์ละเป็นฐานในการช่วยใหชี้วติครอบครัวด าเนิน

ต่อไปไดท้ั้งในเวลาปกติและวกิฤติ 
5. มีความรู้สึกประสานสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัสมาชิกครอบครัวในเร่ืองค่านิยม  การใหค้วามส าคญัต่อเวลา

และการใชพ้ลงัต่อการท าส่ิงท่ีจะน าครอบครัวไปสู่จุดปลายปลายทาง ความตอ้งการท่ีดีงาม และหนา้ท่ีอนัควรปฏิบติั 
6. มีความสามารถในการส่ือสารกนัในทางใดทางหน่ึงโดยเนน้ใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ทางบวกต่อกนั

และกนัระหวา่งมวลสมาชิกครอบครัว 
7. มีการแสดงกฎปฏิบติัของ ครอบครัว  ค่านิยม และความเช่ือท่ีชดัเจน อนัจะน าไปสู่ความคาดหวงัท่ี

กระจ่างชดัเก่ียวกบัพฤติกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับและพึงปรารถนา 
8. เป็นท่ีรวมอนัหลากหลายของยทุธวธีิต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ท่ีในการ

ดูแลจดัการกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวติ ทั้งยามปกติและไม่ปกติ 
9. มีความสามารถในการร่วมกิจกรรมแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีมีไวเ้พื่อการประเมินทางเลือกส าหรับใช้

ในการตอบสนองความตอ้งการและเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ด้ 
10. แสดงความสามารถในการเป็นผูม้องโลกดา้นดีและเห็นทางบวกในเกือบทุกดา้นของชีวติ  

รวมทั้งมีความสามารถท่ีจะมองวกิฤติและปัญหาใหเ้ป็นโอกาสต่อการเรียนรู้และพฒันา 
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11. มีความยดืหยุน่  ปรับปรนในบทบาทต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเป็นแหล่งทรัพยากรอนัมีค่าและ
เป็นประโยชน์เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของครอบครัว 

12. มีความสมดุลระหวา่งการใชแ้หล่งทรัพยากรครอบครัวทั้งภายในและภายนอกในการดูแล
จดัการและการปรับตนใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์ชีวติและการวางแผนเพื่ออนาคต 

13. มีการยดึมัน่ต่อหลกัธรรมของศาสนาในการปฏิบติัตนและการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นทั้งในครอบครัวและ
นอกครอบครัว 
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แบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง พร้อมค าอธิบาย 

 แบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัครอบครัว  

 ค าอธิบายแบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัครอบครัว  

 แบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัชุมชน 

 ค าอธิบายแบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัชุมชน  
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แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว   ระดับครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค.............................................. 

จงัหวดั......................................... 

เทศบาล/อบต............................... 

เลขท่ี............................... 

ค าช้ีแจงแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว 
o  ผูต้อบแบบประเมินคือ  หวัหนา้ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว 

o  แบบประเมินน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน  

       ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลครอบครัว 

       ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความเขม้แขง็ของครอบครัว  
o วตัถุประสงค ์เพ่ือวดัความเขม้แขง็ของครอบครัวระดบัครอบครัวทั้งประเทศท่ีแสดงถึงสถานการณ์ความเขม้แขง็ของ

ครอบครัวไทย  

o กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ใหค้รบทั้ง 2 ส่วน 

o กรุณาตรวจสอบจ านวนขอ้และหนา้ใหค้รบถว้น 

o กรุณาใส่หมายเลขแบบประเมินและกรอกรายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูลใหค้รบถว้น 

o ลงช่ือผูเ้ก็บแบบสอบถามและหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้  

o เป็นการประเมินในรอบปี (เดือนตุลาคม - เดือนกนัยายน) 

o ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ความเขม้แขง็ของ
ครอบครัว เพ่ือการศึกษาวจิยัและก าหนดนโยบายส่งเสริมสถาบนัครอบครัวต่อไป 

o  ขอ้มูลของท่านจะเก็บเป็นความลบัไม่น าไปเปิดเผยในท่ีใดในสถานะส่วนบุคคล 

 

                                      ส านักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)                                                                                             

      สถานทีต่ิดต่อ:   ส านกัส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
  255 ถ.ราชวถีิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ /โทรสาร 02-306-8783 E-mail: family2545@hotmail.com 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลครอบครัว  

1. ช่ือหวัหนา้ครอบครัว……………………..................นามสกุล................................................. 

2. ท่ีอยูอ่าศยั บา้นเลขท่ี…………… หมู่ท่ี……. ถนน………………… ต าบล……………….…… 

    อ าเภอ………………………..………… จงัหวดั………….……………………………… 

3. เพศ     (  ) 1.หญิง               (  ) 2. ชาย        
4. อาชีพหลกัของหวัหนา้ครอบครัว 

 (  )  1. รับจา้งทัว่ไป            (  )  2. เกษตรกร               (  )  3. ประมง 

 (  ) 4 . ขา้ราชการ/ลูกจา้งหรือพนกังานของรัฐ   (  ) 5 . พนกังานรัฐวสิาหกิจ     

           (  )  6. เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 (  )  7. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  (  )  8. พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน  

           (  )  9. วา่งงาน/ไม่มีงานท า               (  ) 10. อ่ืนๆ ระบุ…………….. 

ข้อมลูของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ     (  ) 1.หญิง               (  ) 2. ชาย        
2.  ท่านเป็นหวัหนา้ครอบครัวหรือไม่  

( )  1. เป็นหวัหนา้ครอบครัว  

( )  2. เป็นสมาชิก  ท่านเป็นอะไรกบัหวัหนา้ครอบครัว 

( ) 1. บิดา/มารดา     
( ) 2. สามี/ภรรยา 
( ) 3. บุตร/หลาน   
( ) 4. ปู่ ยา่/ตายาย  
( ) 5. พี่นอ้ง/ลุงป้า/นา้/อา    
( ) 6. อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………… 
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3. ศาสนาหลกัของครอบครัว (  ) 1. พุทธ   (  ) 2. คริสต ์ (  ) 3. อิสลาม   (  ) 4. อ่ืนๆ ระบุ…….... 

4. สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

 (  ) 1 . โสด   (  ) 2 . สมรส  

(  ) 3. หยา่                (  ) 4. หมา้ยเน่ืองจากคู่สมรสเสียชีวติ   

(  ) 5. แยกกนัอยู ่โปรดระบุ (  ) แยกกนัอยูช่ัว่คราวตามขอ้ตกลงระหวา่งคู่สมรส 

(  ) แยกกนัอยูช่ัว่คราวตามค าสั่งศาล  

5. (กรณีสมรส) ท่านจดทะเบียนสมรสหรือไม่   

        (   ) 1. จดทะเบียนสมรส  (   ) 2. ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส  

6. (กรณีสมรส) โดยทัว่ไปท่านอยูร่่วมกนักบัคู่สมรสของท่านหรือไม่ 

 (  ) 1 . อยูร่่วมกนัเป็นปกติทุกวนั    

(  ) 2. ไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัเป็นปกติทุกวนั  โปรดระบุ (  ) 2.1 วนัหยดุสัปดาห์ 

(  ) 2.2 เทศกาล  

(  ) 2.3 นานๆ คร้ัง 

(  ) 2.4 ไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัเลย  

7.ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดบัใด 

 (  ) 1 . ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ     (  ) 2 . ประถมศึกษา 

(  ) 3. มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3)  (  ) 4. มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)  

(  ) 5. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า 

(  ) 6. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า  (  ) 7. ปริญญาตรี   

(  ) 8. ปริญญาโท (  ) 9. ปริญญาเอก  (  ) 1 0.อ่ืนๆ ระบุ…………… 
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8.ลกัษณะโครงสร้างครอบครัว 

 (  )   1.ครอบครัวเด่ียว    จ านวนสมาชิก ……..คน ชาย ……คน หญิง……คน 

           (  )  2.ครอบครัวขยาย โปรดระบุ 

(  ) 2.1 ครอบครัวขยายท่ีประกอบดว้ยหลายๆครัวเรือนอยูร่่วมกนั แต่ละครัวเรือนมี

ความสัมพนัธ์ต่อกนั จ านวนสมาชิก …..คน ชาย ……คน หญิง……คน 

 (  ) 2.2 ครอบครัวขยายท่ีประกอบดว้ยหลายๆครัวเรือนอยูร่่วมกนั แต่ละครัวเรือนมี 

      ความอิสระในการด ารงชีวติครอบครัวของตนเอง  จ  านวน...............  ครัวเรือน  

     จ านวนสมาชิก.........คน ชาย ……คน หญิง……คน 

(  )  3.ครอบครัวลกัษณะพิเศษ โปรดระบุ      (  ) 3 .1 ครอบครัวท่ีไม่มีบุตร  

  (  ) 3 .2 ครอบครัวพอ่หรือแม่เล้ียงเด่ียว 

  (  ) 3 .3 ครอบครัวบุตรบุญธรรม 

  (  ) 3 .4 อ่ืนๆ 

9.จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง (ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได)้ 

 (  ) 1. ไม่มี       (  ) 2. มี จ  านวน ..........คน โปรดระบุ    จ  านวนเด็กเล็ก .................คน   

          จ านวนผูพ้ิการ .................คน 

         จ านวนผูป่้วยทางจิต/ทางสมอง...............คน  

    จ านวนผูป่้วยเร้ือรัง .................คน 

    จ านวนผูสู้งอาย.ุ....... คน 
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10.ลกัษณะทางชีวสังคมของหวัหนา้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว 

ช่ือ-สกุล อาย ุ ความสัมพนัธ์กบั
หวัหนา้ครอบครัว 

อาชีพ 
 

รายได้
เฉล่ียต่อ

ปี 

ลกัษณะการอยูร่่วมกนั 
ทุกวนั วนัหยดุ

สปัดาห์ 
เทศกาล นานๆ 

คร้ัง 
ไม่ไดอ้ยู่
ร่วมกนั 

1.  หวัหนา้ครอบครัว        
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

 
ส่วนที่  2  แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว   ระดับครอบครัว 
1) ด้านสัมพนัธภาพ  
(1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกนั  

ค าถาม ค าตอบ 
ไม่มี มีบา้งนานๆคร้ัง 

(1-3 วนัต่อ
สัปดาห์) 

เกือบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สัปดาห์) 

 ทุกวนั 

1. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกท่ีส่ือถึงความรักและ
ความเอาใจใส่ในชีวติประจ าวนั เช่น สัมผสั  ใหก้ าลงัใจ 
โทรศพัท ์จดหมาย เป็นตน้ 

    

2. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบา้นซ่ึง
กนัและกนั เช่น การท าอาหาร การท าความสะอาด เป็นตน้ 

    

3. สมาชิกในครอบครัวมีการท ากิจวตัรประจ าวนัร่วมกนั  เช่น 
รับประทานอาหาร  พกัผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลงักาย เป็นตน้ 
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 (2) สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

ค าถาม ค าตอบ 
ไม่มี มีบา้งนานๆ

คร้ัง (1-3 วนั
ต่อสัปดาห์) 

เกือบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวนั 

4. สมาชิกในครอบครัวมีการพดูคุยและ/หรือรับฟังกนัและกนั     
5. สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกนั 
โดยไม่ถูกกีดกนัดว้ยช่วงวยัและ/หรือประสบการณ์และ/หรือ
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั 

    

6. สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตวัของแต่ละคน     

(3) สมาชิกในครอบครัวส่ือสารกนัอย่างมีคุณภาพระหว่างกนั 

ค าถาม ค าตอบ 
ไม่มี มีบา้งนานๆ

คร้ัง (1-3 วนั
ต่อสัปดาห์) 

เกือบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวนั 

7. สมาชิกในครอบครัวมีการพดูจาต่อกนัดว้ยดีและ/หรือใช้
เหตุผล  

    

8. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทว้งติง แสดงความคิดเห็นและ
ใหค้  าแนะน าต่อกนั 

    

9. สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความช่ืนชมและเห็นคุณค่า
ซ่ึงกนัและกนั 

    

10. สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั     
11. เม่ือประสบปัญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถหาทางออก
โดยไม่ท าร้ายตนเอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือ
ทรัพยสิ์น 

    

12. สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ เม่ือมีความขดัแยง้ต่อกนั 
เช่น ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง เป็นตน้ 

    

13. สมาชิกในครอบครัวไวว้างใจท่ีจะเล่าเร่ืองต่างๆท่ีเกิดข้ึน     
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ค าถาม ค าตอบ 
ไม่มี มีบา้งนานๆ

คร้ัง (1-3 วนั
ต่อสัปดาห์) 

เกือบทุกวนั 
(4-6 วนัต่อ
สัปดาห์) 

ทุกวนั 

14. สมาชิกในครอบครัวไม่ใชอ้  านาจเหนือกนัและกนั  เช่น 
บงัคบั ขู่ ออกค าสั่ง เป็นตน้ 

    

 (4) สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  ไม่ใช้ความรุนแรง   

ค าถาม ค าตอบ 

ไม่มี มีบา้งนานๆ

คร้ัง  

เกือบทุก

คร้ัง 

ทุกคร้ัง 

15. สมาชิกในครอบครัวร่วมตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่างๆ ดว้ยกนั     

16. สมาชิกในครอบครัวร่วมกนัแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ยเหตุผล     

17. เม่ือมีความขดัแยง้ สมาชิกในครอบครัวมีการท าร้ายร่างกาย       

2) ด้านการท าบทบาทหน้าทีข่องครอบครัว   

 (5) ครอบครัวท าบทบาทหน้าทีข่องครอบครัวต่อสมาชิก (การปฏิบัติตนต่อสมาชิก) 

ค าถาม ค าตอบ 

ไม่มี มีบา้งนานๆ

คร้ัง( 1-3 วนั

ต่อสัปดาห์) 

เกือบทุกวนั 

(4-6 วนัต่อ

สัปดาห์) 

ทุกวนั 

18. สมาชิกในครอบครัวสามารถท าหนา้ท่ีตามบทบาทของตน

อยา่งเหมาะสม 

    

19. ครอบครัวเล้ียงดูสมาชิกแต่ละช่วงวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม     

20. ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภยัของสมาชิกทุกคน      

21. ในครอบครัวมีการรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบติั

ต่างๆ ของครอบครัว 
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22. ในครอบครัวมีการใชคุ้ณธรรมส าคญัในการด าเนินชีวติ คือ 

ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ความพอเพียง ความมีวนิยั

และความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

    

23. ในครอบครัวมีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสมาชิกใน

ครอบครัว 

    

 

3) ด้านการพึง่ตนเอง  

             ด้านที ่1 การพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ  

(6) ครอบครัวพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ   

24. ครอบครัวมีจ านวนสมาชิกท่ีสามารถหารายไดม้าเล้ียงดูตนเองและ/หรือจุนเจือครอบครัว  

(  ) 1.ไม่มี (  ) 2. มี โปรดระบุ จ านวนสมาชิกท่ีมีรายได.้..........คน (รวมท่านดว้ย) 

25. สัดส่วนรายไดต่้อรายจ่ายของครอบครัว  

 (  ) 1.มากกวา่  (  ) 2.นอ้ยกวา่  (  ) 3.เท่ากนั 

26. ครอบครัวมีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย  (  ) 1.ไม่มี (  ) 2. มี 

27. ครอบครัวมีอาชีพท่ีมัน่คง   (  ) 1.ไม่มี (  ) 2. มี 

28. ครอบครัวมีการเส่ียงโชครูปแบบต่างๆ  เช่น หวย พนนับอล ล็อตเตอร่ี การพนนัทุกชนิด เป็นตน้  

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี  โปรดระบุ  (  ) บา้งนานๆคร้ัง( 1-3 วนัต่อสัปดาห์)  

      (  ) เกือบทุกวนั(4-6 วนัต่อสัปดาห์)   

      (  ) ทุกวนั 

29. ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่าง  ๆ (  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

30. ครอบครัวมีหน้ีสิน (  ) 1.ไม่มี (ขา้มไปตอบขอ้ 33)  
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(  ) 2. มี  โปรดระบุ  (  ) เพิ่มข้ึน (  ) ลดลง (  ) เท่าเดิม  

31. เม่ือครอบครัวมีหน้ีสิน  ครอบครัวสามารถช าระหน้ีได ้ (  ) 1.ช าระหน้ีไม่ได ้ (  ) 2. ช าระหน้ีได ้

32. ครอบครัวมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง   (  ) 1.ไม่มี (  ) 2. มี 

 

 

ด้านที ่2 การพึง่ตนเองด้านสุขภาพ   

(7) ครอบครัวพึง่ตนเองด้านสุขภาพ   

33. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บหลกัประกนัสุขภาพ  เช่น หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ประกนัสังคม 

ประกนัสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

34. ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ทั้งทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว   

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

35. ครอบครัวมีความรู้และเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเม่ือจ าเป็น 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

36. โดยรวมครอบครัวสามารถหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงของสมาชิกในครอบครัว เช่น ยาเสพติด เพศสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

(  ) 1.ไม่ได ้ (  ) 2. ได ้

37. ครอบครัวมีการป้องกนัความเส่ียงจากการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

38.ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง  (  ) 1.ดูแลไม่ได ้ (  ) 2. ดูแลได ้

ด้านที ่3 การพึง่ตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้   
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 (8) ครอบครัวพึง่ตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้    

39. สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งครอบครัวและชุมชน 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

40.สมาชิกในครอบครัวมีการน าขอ้มูลข่าวสาร/ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัของตนเองและครอบครัว  

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

41. สมาชิกในครอบครัวไดรั้บทราบและเรียนรู้เร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบัครอบครัว 

(  ) 1.ไม่รับทราบและเรียนรู้       (  )  2. รับทราบและเรียนรู้  

42. ระดบัการศึกษาในระบบของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 – 25 ปี  จ านวน....................คน  โปรดระบุ 

 คนท่ี  1     ระดบั……………................................... 

 คนท่ี  2     ระดบั……………................................... 

 คนท่ี  3     ระดบั……………................................... 

 คนท่ี  4     ระดบั……………................................... 

 คนท่ี  5     ระดบั……………..................................  

4)  ด้านทุนทางสังคม   

 (9) ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวในการสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว  

43.สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนบา้น 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

44.สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่งเครือญาติ 

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

45. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภยัและไวว้างใจกนั 
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(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

46.สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบ้ืองตน้ในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรม  

(  ) 1.ไม่มี  (  ) 2. มี 

47. สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มออมทรัพย ์อสม. อส. อพม. อผส. อพมก. ฯลฯ 

     (  ) 1.ไม่ไดเ้ป็น   (  ) 2.เป็น   จ านวน................กลุ่ม 

48.สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน  เช่น   ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วม
ท า  ร่วมรับประโยชน์ ร่วมก ากบัดูแล  ร่วมประเมินผล เป็นตน้ 
      (  ) 1.ไม่มี  (  ) 2.มี 

49. ครอบครัวมีการอบรมใหส้มาชิกในครอบครัวใชบ้ริการพื้นท่ีสาธารณะในชุมชนอยา่งรับผดิชอบ  

      (  ) 1.ไม่มี  (  ) 2.มี 

5) ด้านการหลกีเลีย่งภาวะเส่ียงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก   

(10) การหลกีเลีย่งภาวะเส่ียงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

50.ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากล าบากในดา้นต่างๆ เช่น การหลีกเล่ียงอบายมุข 

การดูแลสุขภาพของตนเอง การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงในการใชชี้วติ เป็นตน้  

 (  ) 1.ไม่มี  (  ) 2.มี 

51.ครอบครัวร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา เม่ือเกิดภาวะวกิฤติ   

 (  ) 1.ไม่ร่วมมือ  (  ) 2.ร่วมมือ 

52. ครอบครัวสามารถปรับตวัและฟ้ืนตวัไดเ้ม่ือเกิดภาวะวกิฤติ 

        (  ) 1.ไม่ได ้  (  ) 2.ได ้  

53.ครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนัปัญหาสังคม เช่น การรณรงคต่์อตา้นยา

เสพติด การตั้งครรภใ์นวยัเรียน เป็นตน้ 
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        (  ) 1.ไม่ไดเ้ขา้ร่วม  (  ) 2. เขา้ร่วม 

54.ครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนัปัญหาภยัพิบติัต่างๆ       

(  ) 1.ไม่ไดเ้ขา้ร่วม  (  ) 2. เขา้ร่วม 

55. ครอบครัวท่านมีการท าประกนัชีวติ/ประกนัภยั/ประกนัอุบติัเหตุ หรือไม่ 

     (  ) 1.ไม่มี     (  )  2.มี   จ านวนเงิน.................บาท 

56. ในรอบปีท่ีผา่นมาสถานะครอบครัวเป็นอยา่งไร  

สถานะครอบครัว ค าตอบ 

ไม่มี มี 

     (1)  พอ่ แม่ ลูก อยูด่ว้ยกนั   

(2) ผูสู้งอายเุล้ียงดูเด็กตามล าพงั   

     (3)  พอ่เล้ียงเด่ียว    

     (4)  แม่เล้ียงเด่ียว     

     (5)  สมาชิกในครอบครัวอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีตั้งครรภ/์มีบุตร   

     (6)  ญาติดูแลเด็ก   

     (7) เด็กอยูต่ามล าพงัโดยไม่มีผูดู้แล    

     (8) พอ่หรือแม่ตอ้งโทษจ าคุก   

 

 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯ 

 

ช่ือ-นามสกุลผูเ้ก็บขอ้มูล………………………………………….โทรศพัท/์มือถือ………………………… 
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ค าอธิบายประเมินครอบครัวเข้มแข็ง 
ระดับครอบครัว 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลครอบครัว 

4.สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบนั   แยกกนัอยู ่มี 2 กรณี 
1.แยกกนัอยูช่ัว่คราวตามขอ้ตกลงระหวา่งคู่สมรส 

2.แยกกนัอยูช่ัว่คราวตามค าสั่งศาล  

8.ลกัษณะโครงสร้างครอบครัว ครอบครัวหมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีผกูพนัและใชชี้วติร่วมกนัท า
หนา้ท่ีเป็นสถาบนัหลกั ฐานรากส าคญัยิง่ต่อการด ารงชีวติ 
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 ารงชีวติครอบครัวของตนเอง   

9.สมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง สมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูงหมายถึง สมาชิกท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือช่วยเหลือในการใช้
ชีวิตประจ าวนั เช่น เดก็เลก็ (อาย ุ0-3 ปี)  คนพิการ  ผู้ป่วยทางจิต/ทาง
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
สมอง ผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอาย ุ เป็นต้น 
 

ส่วนที่  2  แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว   ระดับครอบครัว 

1) ด้านสัมพนัธภาพ หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว ในด้านสัมพันธภาพ โดยมี
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วดัในระดับครอบครัว 4 ตัวชี้วดั 19 ตัวช้ีวดัย่อย ได้แก่ (1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึง
ความรักและเอาใจใส่ระหว่างกัน (2) ยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (3) ส่ือสารระหว่างกัน
อย่างมีคุณภาพ และ (4) มีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขดัแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง  
 (1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกนั  

 1. สมาชิกในครอบครัวมีการ
แสดงออกท่ีส่ือถึงความรักและความ
เอาใจใส่ในชีวติประจ าวนั 

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

2. สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระงานบา้นซ่ึงกนัและกนั 

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

3. สมาชิกในครอบครัวท ากิจวตัร

ประจ าวนัร่วมกนั   

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

(2) สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

4. สมาชิกในครอบครัวมีการพดูคุย
และ/หรือรับฟังกนัและกนั 

- 

5. สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับ
ความเห็นท่ีแตกต่างกนั โดยไม่ถูกกีด
กนัดว้ยช่วงวยัและ/หรือประสบการณ์
และ/หรือสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 

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

6. สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็น
ส่วนตวัของแต่ละคน 

สมาชิกในครอบครัวตระหนักและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
สมาชิกในครอบครัวหากไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก  เช่น ข้อมลู
ส่วนตัว จดหมาย โทรศัพท์ ห้องส่วนตัว เป็นต้น 

(3) สมาชิกในครอบครัวส่ือสารกนัอย่างมีคุณภาพระหว่างกนั 

7. สมาชิกในครอบครัวมีการพดูจาต่อ สมาชิกในครอบครัวมีการพดูจาโดยใชเ้หตุผล อธิบายขอ้เทจ็จริง 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
กนัดว้ยดีและ/หรือใชเ้หตุผล วาจาสุภาพ ไม่ใชอ้ารมณ์ ค าพดูหยาบคาย ไม่ตะคอก ข้ึนเสียง  

เป็นตน้ 
8. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทว้งติง 

แสดงความคิดเห็นและใหค้  าแนะน าต่อ

กนั 

- 

9. สมาชิกในครอบครัวแสดงความช่ืน
ชมและเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั 

สมาชิกในครอบครัวแสดงความช่ืนชม ยกย่อง ให้ก าลังใจ ให้
เกียรติและเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกัน  

10. สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจ
ใส่ซ่ึงกนัและกนั 

สมาชิกในครอบครัวร่วมกันดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆของสมาชิก
ท้ังในยามปกติ  ยามเจบ็ป่วย ประสบปัญหา 

11. เม่ือประสบปัญหา สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถหาทางออกโดยไม่
ท าร้ายตนเองและ/หรือสมาชิกใน
ครอบครัว 

- 

12. สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายจิตใจ 
เม่ือมีความขดัแยง้ต่อกนั  

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

13. สมาชิกในครอบครัวไวว้างใจท่ีจะ

เล่าเร่ืองต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

- 

14. สมาชิกในครอบครัวไม่ใชอ้  านาจ

เหนือกนัและกนั 

สมาชิกในครอบครัวไม่ใชอ้  านาจเหนือกนัและกนั เช่น บงัคบั ขู่ 
ออกค าสั่ง ท าใหส้มาชิกในครอบครัวกลวัหรืออึดอดัใจ เป็นตน้ 

(4) สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล  ไม่ใช้ความรุนแรง   
15. สมาชิกในครอบครัวร่วมตดัสินใจ
เร่ืองส าคญัต่างๆ ดว้ยกนั 

สมาชิกใน ครอบครัว ร่วมกนัตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่างๆ ใน

ครอบครัว  เช่นการศึกษา  เปล่ียนงาน  สุขภาพ การท านิติกรรม 

สัญญา การย้ายท่ีอยู่ การแต่งงาน งานบวช งานศพ  มรดก เป็นต้น 

16. สมาชิกในครอบครัวร่วมกนั
แกปั้ญหา      ขอ้ขดัแยง้ดว้ยเหตุผล 

- 

17.เม่ือมีความขดัแยง้สมาชิกใน
ครอบครัว      มีการท าร้ายร่างกาย  

- 
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2) ด้านการท าบทบาทหน้าทีข่องครอบครัว  หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว ใน

ด้านการท าบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวท าบทบาทหน้าท่ีของครอบครัวต่อสมาชิก 

(5) ครอบครัวท าบทบาทหน้าทีข่องครอบครัวต่อสมาชิก (การปฏิบัติตนต่อสมาชิก) 

18. 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 ์

19. ครอบครัวเล้ียงดูสมาชิกแต่ละช่วง
วยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ครอบครัวสามารถเลีย้งดูสมาชิกได้อย่างเหมาะสม ตามพัฒนาการ

ในแต่ละช่วงวยั ดังนี ้

- เดก็ก่อนวนัเรียน(แรกเกิดถึง 5 ปี) ได้แก่ จัดหาปัจจัยส่ีท่ี

เหมาะสมกับเดก็ การรับวคัซีนของเดก็ เอาใจใส่ให้ความรัก ดูแล

เดก็อย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยปละละเลย คอยอบรมเร่ืองความ

ประพฤติ ระเบียบวินัย การพูดจา การมีสัมมาคารวะ เป็นต้น  

-เดก็วยัเรียน(อาย ุ6-12 ปี) ได้แก่ ต้องฝึกให้เดก็รู้จักการช่วยเหลือ

ตนเอง มอบหมายงานบ้านท่ีสามารถท าได้ ปล่อยให้มีความเป็น

อิสระบ้าง เป็นต้น 

-เดก็วยัรุ่น (อาย ุ13-18 ปี)  ได้แก่ ให้เดก็มีอิสรภาพบ้างตามสมควร 

รับฟังความคิดเห็นของเดก็ ท าตนให้เดก็ไว้วางใจ คอยสังเกตความ

เปล่ียนแปลงท้ังทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

-วยัผู้สูงอายุ  ได้แก่ จัดหาอาหาร  ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  

ของท่าน ดูแลเร่ืองการแต่งกาย   ท่ีอยู่อาศัยให้มีความสะอาดน่าอยู่    
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เอาใจใส่ดูแลเร่ืองสุขภาพของท่านเป็นพิเศษ  ระวงัค าพูดและการ

กระท า เป็นต้น 

ท่ีมา:http://learners.in.th/file/sunat 
20. 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
วตัถอัุนตราย/วตัถมีุคมในท่ีท่ีเหมาะสม  การเกบ็ส่ิงของให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพ่ือไม่ให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ/สัตว์
พาหนะน าโรค เป็นต้น ภัยนอกบ้าน ได้แก่ การไปรับส่งสมาชิกใน
ครอบครัวกรณีต้องเดินทางในท่ีเปล่ียว มืด เป็นต้น 

21. ในครอบครัวรักษาและสืบทอด
ธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ของครอบครัว 

ในครอบครัวรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบติั/ ส่ิงดีงามของ
ครอบครัวปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น การกิน การใช้ชีวิต การไหว้ 
การแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวโุส/บรรพบุรุษ                
เป็นต้น 

22. ในครอบครัวมีการใชคุ้ณธรรม
ส าคญัในการด าเนินชีวติ  

สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวมีการใชคุ้ณธรรมส าคญัในการ
ด าเนินชีวติ คือ ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ความพอเพียง 
ความมีวนิยัและความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ 
ทั้งน้ีตอ้งใชคุ้ณธรรมส าคญัในการด าเนินชีวติใหค้รบ 5 ขอ้จึง ถือ
วา่ผา่นเกณฑ์ 

23. ครอบครัวปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ครอบครัวปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัคนในครอบครัว เช่น 
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ท่ีดีกบัคนในครอบครัว ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ตรงต่อเวลา  เสียสละ ไม่ยุง่

เก่ียวกบัอบายมุขและส่ิงผดิกฎหมาย ส านึกในหนา้ท่ีต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม เป็นตน้ 
 

3) ด้านการพึง่ตนเอง  หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัวในด้านการพ่ึงตนเอง 

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

ข่าวสารและการเรียนรู้ ท่ีมีตัวบ่งชี้และตัวชี้วดัในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

ด้านที ่1 การพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ  

(6) ครอบครัวพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ   

24. ครอบครัวมีจ านวนสมาชิกท่ี
สามารถหารายไดม้าเล้ียงดูตนเอง และ/
หรือจุนเจือครอบครัว 

- 

25. สัดส่วนรายไดต่้อรายจ่ายของ
ครอบครัว 

- 

26.ครอบครัวมีการท าบญัชีรายรับ-
รายจ่าย 

- 

27.ครอบครัวมีอาชีพท่ีมัน่คง  สมาชิกในครอบครัวมีอาชีพท่ีแน่นอน สุจริตและมีรายได้
สม ่าเสมอ 

28.ครอบครัวมีการเส่ียงโชครูปแบบ
ต่างๆ   

สมาชิกในครอบครัวมีการเส่ียงโชค ในรูปแบบท่ีถูกกฎหมาย เช่น 
การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล และรูปแบบท่ีผดิกฎหมาย เช่น การ
ซ้ือหวยใตดิ้น การเล่นการพนนัและการซ้ือหุน้  เป็นตน้ 

29. ครอบครัวมีการออมทรัพยใ์น
รูปแบบต่างๆ  

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

30. ครอบครัวมีหน้ีสิน ครอบครัวมีหน้ีสินทั้งในและนอกระบบ เช่น ธนาคาร สหกรณ์ 
กองทุนฯ นายทุนเงินกู ้เป็นตน้ 
โดยเปรียบเทียบจากยอดรวมของหนีสิ้นท้ังหมดในปัจจุบันกับปีท่ี
ผ่านมาว่า เพ่ิมขึน้/ลดลงหรือเท่าเดิม 
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31. เม่ือครอบครัวมีหน้ีสิน  ครอบครัว
สามารถช าระหน้ีได ้ 

ครอบครัวสามารถช าระหน้ีได้ตามจ านวนและระยะเวลาท่ีก าหนด 

32.ครอบครัวมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของ
ตนเอง 

ครอบครัวมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองและอยูร่ะหวา่ง
การผอ่นช าระ 

ด้านที ่2 การพึง่ตนเองด้านสุขภาพ   

(7) ครอบครัวพึง่ตนเองด้านสุขภาพ   
33. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บ

หลกัประกนัสุขภาพ 

สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บหลกัประกนัสุขภาพ เช่น สิทธิใน

การรักษาพยาบาล   หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ประกนัสังคม 

ประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

34.ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตน้    ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ของสมาชิกในครอบครัว   

สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบือ้งต้นดังนี้ 

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 

35. ครอบครัวมีความรู้และเขา้ถึงบริการ
ดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเม่ือจ าเป็น 

- 

 36.โดยรวมครอบครัวสามารถหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงของสมาชิกในครอบครัว  

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

37.ครอบครัวมีการป้องกนัความเส่ียงจาก
การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

สมาชิกในครอบครัวมีการป้องกันความเส่ียงจากการมีพฤติกรรม

ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม  เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวยัอันควร การ
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มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน  การต้ังครรภ์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

 

38.  ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงสูง 

สมาชิกในครอบครัว สามารถดูแลหรือจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การด ารงชีวติของสมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง  เช่น การใช้
ชีวิตประจ าวนั   (แปรงฟัน อาบน า้ แต่งตัว รับประทานอาหาร 
ขบัถ่าย เดิน )  การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มภายในและ
ภายนอกบ้าน การล่วงละเมิดทางเพศ  เป็นต้น 
กรณีท่ีครอบครัวมีสมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง สมาชิกจะต้องดูแลได้
ท้ังหมดถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

ด้านที ่3 การพึง่ตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้   

 (8) ครอบครัวพึง่ตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้    
39.สมาชิกในครอบครัวแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งครอบครัวและ
ชุมชน 

- 

40.สมาชิกในครอบครัวมีการน าขอ้มูล

ข่าวสาร/ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวติประจ าวนัของตนเองและ

ครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวมีการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์เพื่อ
พฒันาตนเองและครอบครัว   เช่น ใช้ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม ใช้เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่  พัฒนาทักษะและความรู้ด้าน
ครอบครัว ทางเลือกในการประกอบอาชีพ   
เป็นต้น 

41. สมาชิกในครอบครัวไดรั้บทราบ

และเรียนรู้เร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบั

ครอบครัว 

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

42. ระดบัการศึกษาในระบบ ของ
สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 – 
25 ปี 

- 

4)  ด้านทุนทางสังคม  หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว โดยพิจารณาจากทุนทาง
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สังคม ซ่ึงหมายถึง ความเข้มแขง็ของครอบครัว อันเน่ืองมาจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวฒันธรรม 

ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวใน

การสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว 

(9) ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวในการสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว  

43.สมาชิกในครอบครัวมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีและการไดรั้บการ

ยอมรับจากเพื่อนบา้น 

- 

44.สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัระหวา่งเครือญาติ 

- 

45. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึก

ปลอดภยัและไวว้างใจกนั  

สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภยัและไวว้างใจกนัใน
ครอบครัวท่ี      จะ พูดความในใจ ปรึกษาหารือ หรือใช้ชีวิตใน
ครอบครัวโดยไม่รู้สึกกดดัน/เครียด /ถกูคุกคามทางเพศจากคนใน
ครอบครัว 

46. สมาชิกในครอบครัวมีบทบาท

เบ้ืองตน้ในการป้องกนัปัญหา

อาชญากรรม 

 

สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบ้ืองตน้ในการป้องกนัปัญหา
อาชญากรรม  เช่น ไม่เพิกเฉย แจ้งเจ้าหน้าท่ีเม่ือเห็นอาชญากรรม 
ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวงัความรุนแรง  เครือข่ายยติุธรรมชุมชน  
เป็นอาสาสมคัร  ต ารวจบ้าน  เวรยามในหมู่บ้าน เป็นต้น 

47. สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคม  

สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

เช่น    กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ชุมชน กลุ่ม

อาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   เป็นต้น  

48.สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน  

สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติใน

ชุมชน  เช่น   ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท า  ร่วมรับประโยชน์ 

ร่วมก ากบัดูแล  ร่วมประเมินผล เป็นตน้ 

49. ครอบครัวมีการอบรมใหส้มาชิกใน
ครอบครัวใชบ้ริการพื้นท่ีสาธารณะใน
ชุมชนอยา่งรับผดิชอบ 
 

สมาชิกในครอบครัวอบรมใหส้มาชิกใชบ้ริการพื้นท่ีสาธารณะใน

ชุมชน  เช่น ศาลาประชาคม ห้องสมดุ  ท่ีอ่านหนังสือประจ า

หมู่บ้าน สวนสาธารณะ  ศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น  อยา่ง

รับผดิชอบ เช่น ทะนุถนอม รู้คุณค่า ไม่ท าลายให้เสียหาย เป็นต้น 
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5) ด้านการหลกีเลีย่งภาวะเส่ียงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก  หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความ

เข้มแขง็ของครอบครัว โดยพิจารณาจากความสามารถหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก   

 (10) การหลกีเลีย่งภาวะเส่ียงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

50. ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับภาวะยากล าบาก  

ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากล าบาก

ในดา้นต่างๆ เช่น การหลีกเล่ียงอบายมุข การดูแลสุขภาพของ

ตนเอง การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงในการใชชี้วติ การใชชี้วติ

แบบพอเพียง การออม มีอาชีพท่ีมัน่คง การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ 

หารายไดเ้สริม เป็นตน้ 

51.ครอบครัวร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา 

เม่ือเกิดภาวะวกิฤติ   

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

52. ครอบครัวสามารถปรับตวัและฟ้ืน

ตวัไดเ้ม่ือเกิดภาวะวกิฤติ 

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

53. ครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการป้องกนั
ปัญหาสังคม  

สมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัปัญหาสังคมเช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์
เร่ืองการต้ังครรภ์ในวยัเรียน  การฝึกทักษะการป้องกันตนเองจาก
อาชญากรรม  การป้องกันเดก็ติดเกมส์    เป็นต้น 

54.ครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ สมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
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เตรียมความพร้อมในการป้องกนั
ปัญหาภยัพิบติัต่างๆ 

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

55.ครอบครัวท่ีท าการประกนัชีวติ/
ประกนัภยั/ประกนัอุบติัเหตุ 

- 

56.ในรอบปีท่ีผา่นมาสถานะครอบครัว
เป็นอยา่งไร 

พอ่เล้ียงเด่ียว หมายถึง พอ่ท่ีเล้ียงดูบุตรตามล าพงั โดยมีสาเหตุมา
จากคู่สมรสเสียชีวติ หยา่ร้าง ละทิ้ง/ทอดทิ้ง  
แม่เล้ียงเด่ียว หมายถึงแม่ท่ีเล้ียงดูบุตรตามล าพงั โดยมีสาเหตุมา
จากคู่สมรสเสียชีวติ หยา่ร้าง ละทิ้ง/ทอดทิ้ง  
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แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว  ระดับชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าช้ีแจงแบบประเมินความเข้มแขง็ของครอบครวั ระดบัชมุชน 
o  ผูต้อบแบบประเมนิ คอื ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ คณะท างานศนูยพ์ฒันาครอบครวั

ในชุมชน  ผูน้ าชุมชน กรรมการชุมชน และแกนน าชุมชน อย่างน้อย 3 หรอื 5 คนต่อชุมชน 

o วตัถุประสงคข์องการเกบ็แบบประเมนิความเขม้แขง็ของครอบครวั ระดบัชุมชน  

o เพื่อวดัความเขม้แขง็ของครอบครวัระดบัชุมชน เพื่อแสดงถงึความเขม้แขง็ของชุมชนต่อ 
การสนบัสนุนหรอืสง่เสรมิใหชุ้มชนสามารถจดักจิกรรมและโครงการดา้นครอบครวัโดย
บรูณาการกบักจิกรรมหรอืโครงการทีม่อียู่แลว้กบัหน่วยงานอื่น หรอื สรา้งกจิกรรมหรอื
โครงการทีส่รา้งสรรคด์า้นครอบครวั  

o  แบบประเมนิน้ีประกอบดว้ย 2 สว่น  

       สว่นที ่1 ขอ้มลูชุมชน 

      สว่นที ่2 แบบประเมนิความเขม้แขง็ของครอบครวั ระดบัชุมชน 
o กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ ใหค้รบทัง้ 2 สว่น 

o กรุณาตรวจเชค็จ านวนขอ้และหน้าใหค้รบถว้น 

o กรุณาใสห่มายเลขแบบประเมนิและกรอกรายละเอยีดของผูใ้หข้อ้มลูใหค้รบถว้น 

o ถา้ขอ้ไหนผูใ้หข้อ้มลูไม่ตอบ ใหเ้ขยีน...ไม่ตอบ 

o กรุณาตรวจแบบสอบถามใหค้รบถว้นก่อนออกจากพืน้ที ่

o ลงชื่อผูเ้กบ็แบบสอบถามและหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ลงวนัเดอืนปี/สถานทีเ่กบ็ 

o เป็นการประเมนิในรอบปี (เดอืนตุลาคม - เดอืนกนัยายน) 

o ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการประเมนิสถานการณ์
ความเขม้แขง็ของครอบครวั เพื่อการศกึษาวจิยัและก าหนดนโยบายสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั
ต่อไป 

o  ขอ้มลูของท่านจะเกบ็เป็นความลบัไม่น าไปเปิดเผยในทีใ่ดในสถานะสว่นบุคคล 

 

                                               ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั (สค.)                                                                                             

      สถานท่ีติดต่อ: ส านกัสง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
  255 ถ.ราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ /โทรสาร 02-306-8783 E-mail: family2545@hotmail.com 
 
 

ภาค............................................... 

จงัหวดั......................................... 

เทศบาล/อบต................................ 

เลขที.่.............................. 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลชุมชน  

1. ช่ือชุมชน……………………......................................................................................................... 

2.  ท่ีตั้งชุมชนหมู่ท่ี…….. .... ต าบล……………….………อ าเภอ………………………..……… 

     จงัหวดั………….……………………………… 

3. ประเภทของชุมชน 

(    ) 1. ชุมชนท่ีเก็บแบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัครอบครัว  

(    ) 2. ชุมชนท่ีไม่ไดเ้ก็บแบบประเมินครอบครัวเขม้แขง็ระดบัครอบครัว 

4. ผูใ้หข้อ้มูล 

1) ช่ือ-นามสกุล……………………...................................................………………… 
             (    ) 1. หญิง          (   ) 2. ชาย         
          ต  าแหน่ง.........................................................โทรศพัท.์................................ 

2) ช่ือ-นามสกุล……………………...................................................………………… 
             (    ) 1. หญิง          (   ) 2. ชาย         
          ต  าแหน่ง..........................................................โทรศพัท.์............................... 

           3) ช่ือ-นามสกุล……………………...................................................………………… 
              (    ) 1. หญิง          (   ) 2. ชาย         
          ต  าแหน่ง..........................................................โทรศพัท.์...................... 

           4) ช่ือ-นามสกุล……………………...................................................………………… 
             (    ) 1. หญิง          (   ) 2. ชาย         
         ต  าแหน่ง.............................................................โทรศพัท.์...................... 

            5) ช่ือ-นามสกุล……………………...................................................………………… 
            (    ) 1. หญิง          (   ) 2. ชาย         
         ต  าแหน่ง..............................................................โทรศพัท.์...................... 

5. จ  านวนครอบครัวในชุมชน.......................ครอบครัว  

6. จ านวนครอบครัวท่ีมีผูสู้งอายเุล้ียงดูเด็กตามล าพงั  .................ครอบครัว 

7. จ  านวนครอบครัวเล้ียงเด่ียวในชุมชน.......................ครอบครัว  
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8. จ านวนครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีตั้งครรภ/์มีบุตร .................ครอบครัว 

9. จ านวนครอบครัวเด็กอยูต่ามล าพงัไม่มีผูดู้แล ..............ครอบครัว  

10. จ านวนครอบครัวท่ีมีพอ่หรือแม่ตอ้งโทษจ าคุก ..............ครอบครัว 

ส่วนที่  2  แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว   ระดับชุมชน 

1) ด้านสัมพนัธภาพ  
(1) ชุมชนสนับสนุนให้มีกจิกรรมทีส่่งเสริมสัมพนัธภาพครอบครัว  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
ไม่มี มี 

 1.  ชุมชนจดัพื้นท่ีส่วนกลาง เพือ่ส่งเสริมการ ท ากิจกรรม
ครอบครัวในสถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

   

     (1) ลานกีฬา   จ านวน......แห่ง 
     (2) หอ้งสมุด   จ านวน......แห่ง 
     (3) สวนสาธารณะ   จ านวน.....แห่ง 
     (4) วดั/โบสถค์ริสต/์มสัยดิ   จ านวน.....แห่ง 
     (5) โรงเรียน   จ านวน..... แห่ง 
2. ชุมชนสนบัสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรมครอบครัว
ร่วมกนั  

   
- 

3. ชุมชนจดักิจกรรมครอบครัวในวาระและโอกาสส าคญัต่างๆ   
เช่น วนัครอบครัว วนัรณรงคย์ติุความรุนแรงในครอบครัว วนั
พอ่/แมแ่ห่งชาติ เป็นตน้ 

  จ านวน......กิจกรรม
ต่อปี 

4.  ชุมชนมีการรณรงคใ์หค้รอบครัวตระหนกัในการท าบทบาท
หนา้ท่ีของครอบครัว 

  จ านวน......กิจกรรม
ต่อปี 

5.  ชุมชนจดักิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข เช่น ลดเ หลา้เขา้พรรษา 
เลิกหวย พนนับอล เป็นตน้ 

  จ านวน....กิจกรรม
ต่อปี 

6.  ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในชุมชนโดย
เร่ิมจากครอบครัวเป็นฐาน 

  จ านวน....กิจกรรม
ต่อปี 
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(2) ชุมชนมีการจัดการปัญหาความขัดแย้งของครอบครัว 

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

7.  ชุมชนมีท่ีปรึกษาดา้นครอบครัวในชุมชนท่ีสามารถแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ของครอบครัว 

   

     (1) ผูอ้าวโุส   จ านวน.......คน 
     (2) พระ /โตะ๊อิหม่าม / บาทหลวง    จ านวน........คน 
     (3) ครู   จ านวน........คน 
     (4) อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................   จ านวน........คน 
8. ชุมชนมีอาสาสมคัรช่วยเฝ้าระวงัและดูแลความรุนแรงของ
ครอบครัวในชุมชน เช่น คณะท างาน ศพค./ อพม. เป็นตน้ 

  จ านวน....คน 

9.  ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชนเคารพและ
ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

  จ านวน......กิจกรรม 

2) ด้านการพึง่ตนเอง  

ด้านที ่1 การพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ  

 (3 )  ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพือ่พึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

10.  ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมครอบครัวใหด้ าเนินชีวติตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

  จ านวน.........กิจกรรม 

11. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้
ครอบครัว 

  จ านวน.........กิจกรรม 

12. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวท าบญัชีรายรับและรายจ่าย   - 
13. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวออมทรัพยใ์นรูปแบบต่าง ๆ   - 

14. ชุมชนสนบัสนุนการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวทาง
เศรษฐกิจ เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มร้านคา้กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน  เป็นตน้ 

  จ านวน........ กลุ่ม 
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           ด้านที ่2  การพึง่ตนเองด้านสุขภาพ  

(4) ชุมชนสนับสนุนให้ครอบครัวมีทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพ   

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
ไม่มี มี 

15.  ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ให้
สมาชิกในครอบครัว ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 

  จ านวน........กิจกรรม 

16.  ชุมชนจดักิจกรรมการเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพใหค้รอบครัว
ในชุมชนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

  จ านวน.........กิจกรรม 
 

17. ชุมชนจดักิจกรรม การดูแลป้องกนั ปัญหาสุขภาพให้
ครอบครัวในชุมชนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

  จ านวน..........กิจกรรม 

18. ชุมชนจดักิจกรรม การแกไ้ขปัญหา สุขภาพใหค้รอบครัว
ในชุมชนอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง 

  จ านวน.......กิจกรรม 

(5)  ชุมชนจัดสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมการมีสุขภาพทีด่ีของครอบครัวในชุมชน  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

19. ชุมชนมีกิจกรรม จดัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ท่ีส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีของครอบครัว เช่น หนา้บา้นน่ามอง รณรงคไ์ม่ทิ้งขยะ
ลงในแม่น ้า ส่งเสริมการคดัแยกขยะ เป็นตน้ 

  จ านวน.....กิจกรรม 

20. ชุมชนมีกิจกรรม จดัสภาพแวดลอ้มทางสังคม ท่ีส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีของครอบครัว  เช่น งดการตั้งวงเหลา้ วงพนนัใน
ชุมชนในงานบุญ งานเทศกาลต่างๆ เป็นตน้ 

  จ านวน........กิจกรรม 

 ด้านที ่3  การพึง่ตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้   

(6) ชุมชนสนับสนุนให้ครอบครัวพึง่ตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้   

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

21. ชุมชนส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ แก่ครอบครัว  
เช่น ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล 
ศูนยเ์รียนรู้ท่ีเป็นแหล่งภูมิปัญญา เป็นตน้ 

   
จ านวน.....แห่ง 
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ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

22. ชุมชนจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นครอบครัวในชุมชน    จ านวน......กิจกรรม 
23. ชุมชนส่งเสริมใหมี้ช่องทางการเรียนรู้ดา้นครอบครัวในชุมชน    
เช่น  (1)  ส่ือบุคคล   จ านวน......คน 
       (2)  ส่ือทอ้งถ่ิน เช่น วทิยชุุมชน  หอกระจายข่าวชุมชน     จ านวน......แห่ง 
       (3)  หอ้งสมุดชุมชน   จ านวน......แห่ง 
       (4)  อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล   จ านวน......แห่ง 
24. ชุมชนมีกิจกรรมดูแลและเฝ้าระวงัส่ือท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสมส าหรับ
ครอบครัว  เช่น การควบคุม/เฝ้าระวงัการเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลท่ีไม่
เหมาะสมจากร้านเกมส์ในชุมชน  /วทิยชุุมชน เป็นตน้ 

  จ านวน... กิจกรรม 

25. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวน าขอ้มูล ข่าวสาร หรือความรู้ดา้น
ครอบครัวไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

  - 

26. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวท่ีมีเด็กอายตุ  ่ากวา่  18 ปีไดรั้บ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  จ านวน..... กิจกรรม 

3) ด้านทุนทางสังคม  

(7)  ชุมชนสร้างกจิกรรมด้านครอบครัว 

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

27. ชุมชนมีแผนงานดา้นครอบครัวโดยเนน้การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว   

  จ านวน.....แผน/
โครงการ 

28. ชุมชนจดักิจกรรมดา้นครอบครัว เช่น กิจกรรมวนัอาทิตยว์นั
ครอบครัว กิจกรรมจูงลูกจูงหลานเขา้วดั / โบสถ ์/ มสัยดิ ค่าย
ครอบครัว เป็นตน้ 

  จ านวน...... กิจกรรม 

29. ชุมชนจดัพื้นท่ีทีป่ลอดภัยและสร้างสรรคส์ าหรับครอบครัว    จ านวน.........แห่ง 
30. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินดา้นการอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว 

  จ านวน...... กิจกรรม 
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(8)  ชุมชนมีการส่งเสริมให้น าหลกัคิดคุณธรรมมาใช้ในครอบครัว  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

31. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวใชห้ลกัคิดคุณธรรมส าคญัในการ
ด าเนินชีวติ 

  จ านวน.......กิจกรรม 

32. ชุมชนส่งเสริมใหเ้กิดครอบครัวตน้แบบดา้นคุณธรรม    จ านวน...........ครอบครัว 

 (9) ชุมชนสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

33. ชุมชนส่งเสริมใหส้ถาบนัทางสังคมเขา้มามีส่วนร่วมใน   การ
พฒันาความเขม้แขง็ของครอบครัว  

  จ านวน..... แห่ง 

34 . ชุมชนส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานดา้น
ครอบครัวระหวา่งเครือข่าย  

  จ านวน.... กิจกรรม 

35. ชุมชนส่งเสริมใหส้มาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน   

  - 

4 ) ด้านการหลกีเลีย่งภาวะเส่ียงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก  

 (10) ชุมชนมีการดูแลพืน้ทีใ่นชุมชนเพือ่ส่งเสริมสวสัดิภาพของครอบครัว  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

36. ชุมชนมีอาสาสมคัรเฝ้าระวงัพื้นท่ีเส่ียงในชุมชน     จ านวน.... คน 
37. ชุมชนมีการปรับปรุงพื้นท่ีเส่ียงในชุมชน เช่น การติดตั้งไฟฟ้าตาม
ทางเดิน ตั้งจุดตรวจ การปรับเปล่ียนภูมิทศัน์ เป็นตน้ 

   
จ านวน.....แห่ง 

 (11) ชุมชนสร้าง/แสวงหาทรัพยากรเพือ่ดูแลครอบครัวทีม่ีภาวะพึง่พงิสูง  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

38. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงสูง  
 

  จ านวน…...กิจกรรม 
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ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

39. ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสมาชิกครอบครัวในชุมชนท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงสูง 

  - 

40. ชุมชนจดัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมต่อ
การใชป้ระโยชน์ของสมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง เช่น หอ้งน ้าคน
พิการ ทางลาด ราวจบัเดิน ฯลฯ 

  จ านวน...แห่ง 

  (12)  ชุมชนสร้างระบบป้องกนัภัย/ความรุนแรงในชุมชน  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

41.ชุมชนมีการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสังคมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว เช่น การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด              การ
ตั้งครรภใ์นวยัเรียน เป็นตน้ 

  จ านวน.... กิจกรรม 

42.ชุมชนมีกิจกรรมการเฝ้าระวงัและป้องกนัภยัพิบติั    จ านวน.... กิจกรรม 

(13)  ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวมีทกัษะในการเผชิญหน้า  และการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก  

ค าถาม ค าตอบ จ านวน 
 ไม่มี มี 

43. ชุมชนมีกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับครอบครัวใน
การเผชิญหนา้และปรับตวัไดใ้นภาวะยากล าบาก เช่น การอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัครอบครัวเล้ียงเด่ียว การปรับตวัและเตรียมความพร้อม
ส าหรับครอบครัวหยา่ร้าง ครอบครัวพอ่แม่วยัใส เป็นตน้ 

  จ านวน.... กิจกรรม 

44.ชุมชนส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบ
ภาวะยากล าบาก  

  จ านวน... เครือข่าย 

45.ชุมชนติดตามและประเมินผลการใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวท่ี
ประสบภาวะยากล าบากใหส้ามารถฟ้ืนตวัได ้ 

  จ านวน.... กิจกรรม 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯ 
ช่ือ-นามสกุลผูเ้ก็บขอ้มูล…………………………………………………………………………….. 
โทรศพัท/์มือถือ.......………………………………………………………………………………… 
E-mail.......…………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลชุมชน  

6. จ านวนครอบครัวท่ีมีผูสู้งอายเุล้ียงดูเด็กตาม

ล าพงั 

ครอบครัวท่ีมีผูสู้งอายเุล้ียงดูเด็กตามล าพงั หมายถึง บุคคลในครอบครัว

ท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไปเล้ียงดูเด็กโดยล าพงั อนัเน่ืองมาจากบิดา 

มารดาท างานต่างพื้นท่ี/ ทอดทิ้ง/ เสียชีวติ  เช่น ปู่ ยา่/ ตายาย ดูแลหลาน 

7. จ  านวนครอบครัวเล้ียงเด่ียวในชุมชน ครอบครัวเล้ียงเด่ียว หมายถึง ครอบครัวท่ีมีพอ่หรือแม่เล้ียงดูบุตรตาม

ล าพงั โดยมีสาเหตุมาจากคู่สมรสเสียชีวติ หยา่ร้าง แยกทางกนั ทอดทิ้ง  

9. จ านวนครอบครัวเด็กอยูต่ามล าพงัไม่มีผูดู้แล ครอบครัวเด็กอยูต่ามล าพงัโดยไม่มีผูดู้แล หมายถึง เด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 

ปี อาศยัอยูต่ามล าพงัโดยไม่มีพอ่ แม่/ผูป้กครองดูแล 

ด้านสัมพนัธภาพ   หมายถึง  องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว ในด้านสัมพันธภาพ โดยมีตัวบ่งชี้/

ตัวชี้วดัในระดับชุมชน 2 ตัวชี้วดั 9 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ (1) ชุมชนสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว 

และ (2) ชุมชนมีการจัดการปัญหาความขดัแย้งของครอบครัว 

1. ชุมชนจดัพื้นท่ีส่วนกลางเพื่อส่งเสริมการท า

กิจกรรมครอบครัว 

ชุมชนจดัพื้นท่ีส่วนกลางในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรม

ครอบครัว เช่น ลานกีฬา สวนสาธารณะ  วดั โบสถ์  มสัยิด โรงเรียน 

เป็นต้น 

2.ชุมชนสนบัสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรม

ครอบครัวร่วมกนั  

- 

3. ชุมชนจดักิจกรรมครอบครัวในวาระและโอกาส

ส าคญัต่าง  ๆ  

 

ชุมชนจดักิจกรรมครอบครัวในวาระและโอกาสส าคญัต่างๆ   เช่น วนัเดก็  

วนัครอบครัว  วนัแม่แห่งชาติ  วนัยติุความรุนแรงในครอบครัว  วนัพ่อ

แห่งชาติ  เป็นต้น 

4. ชุมชนมีการรณรงคใ์หค้รอบครัวตระหนกัใน  

การท าบทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว 

ชุมชนรณรงค์ให้ครอบครัวตระหนักในบทบาทของครอบครัว เช่น  

 การอบรมบทบาทพ่อแม่ในการเลีย้งดูลูก การรณรงค์วนัอาทิตย์เป็นวนั

ครอบครัว การใช้เวลาร่วมกัน เป็นต้น 

5. ชุมชนจดักิจกรรมเพื่อสร้างแนวทางลด  ละ 

เลิกอบายมุข  

ชุมชนจดักิจกรรมเพื่อสร้างแนวทางลด ละ เลิกอบายมุข  เช่น เมาไม่

ขบั เลิกเหลา้เขา้พรรษา  เลิกหวย  พนนับอล  เป็นตน้ 
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6. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

ในชุมชนโดยเร่ิมจากครอบครัวเป็นฐาน 

 

ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหญิง

ชายและตระหนักว่าบทบาทหญิงชายในครอบครัวสามารถสลับ

ปรับเปล่ียนบทบาทการท าหน้าท่ีในครอบครัวได้ เพ่ือให้ท้ังสองเพศอยู่

ด้วยกันอย่างปรองดองและได้รับผลประโยชน์อย่างสมดุล เช่น พ่อ ลูก

ชายสามารถท างานบ้าน หรือดูแลเลีย้งดูลูกแทนแม่หรือลูกสาวได้  การ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองส าคัญในครอบครัว เป็นต้น  

7. ชุมชนมีท่ีปรึกษาดา้นครอบครัวในชุมชนท่ี

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ของครอบครัว 

ชุมชนมีบุคคลในชุมชนท่ีสามารถให้ค าปรึกษาด้านครอบครัวและ

แก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งของครอบครัว เช่น ผู้อาวโุสท่ีชุมชนยอมรับ 

ผู้น าศาสนา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัว

ในชุมชน(ศพค.) อาสาสมคัรยติุธรรมชุมชน เป็นต้น 

8. ชุมชนมีอาสาสมคัรช่วยเฝ้าระวงัและดูแล

ความรุนแรงของครอบครัวในชุมชน 

 

ชุมชนมีบุคคลท่ีมีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมคัรช่วยเฝ้าระวงัและดูแล

ความรุนแรงของครอบครัวในชุมชน เช่น คณะท างานศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) อสม. อพม. เป็นต้น   

9.ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชน

เคารพและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกในชุมชนเคารพและยอมรับความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เช่น เวทีประชาธิปไตยชุมชน เวทีสันติวิธีชุมชน 

เวทีประชาคม เป็นต้น 

ด้านการพึง่ตนเอง หมายถงึ องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว ในด้านการพ่ึงตนเอง โดยมีตัวบ่งชี้/ตัวชี้วดั

ในระดับชุมชน 3 ด้าน 4 ตัวชี้วดั 17 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ ชุมชนสนับสนุนให้ครอบครัวพ่ึงตนเองในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ 

และด้านข้อมลูข่าวสารและการเรียนรู้ ท่ีมีตัวบ่งชี้และตัวชี้วดัในแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

การพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัวในการพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน โดยมีตัวบ่งชี้/ตัวชี้วดั  1 ตัวชี้วดั 5 ตัวชี้วดัย่อย 

10. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมครอบครัวให้

ด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริม ครอบครัวใหด้ าเนินชีวติตามหลกั เศรษฐกิจ

พอเพียง  เช่น การให้ครอบครัวจัดท าและวิเคราะห์บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

การส่งเสริมการออม การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ผกัสวนครัวร้ัวกินได้ 

เป็นต้น 
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11. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ  

เพื่อเสริมรายไดใ้หค้รอบครัว 

- 

12. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวท าบญัชีรายรับ-

รายจ่าย 

- 

13. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวออมทรัพยใ์น

รูปแบบต่าง  ๆ

ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ  เช่น  ออมเงิน ออม

ทอง  ออมท่ีดิน  ออมอสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร ออมต้นไม้ เป็นต้น 

14.  ชุมชนสนบัสนุนการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ

ครอบครัวทางเศรษฐกิจ  

 

ชุมชนสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวทางเศรษฐกิจ  

เช่น กลุ่มสหกรณ์  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มร้านค้า กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน เป็นต้น 

การพึง่ตนเองด้านสุขภาพ หมายถงึ  องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัวในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพระดับ

ชุมชน ท่ีประกอบด้วยตัวบ่งชี้/ตัวชี้วดั 2 ตัวชี้วดั  6 ตัวชี้วดัย่อย  

15. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

เบ้ืองตน้ใหส้มาชิกในครอบครัว ทั้งทางร่างกาย 

และจิตใจ 

ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ใหส้มาชิกใน

ครอบครัว ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เช่น การอบรมให้ความรู้การปฐม

พยาบาล และใช้ยาสามญัประจ าบ้าน  หลักโภชนาการ  การจัดกิจกรรม

ออกก าลังกาย เช่น แอโรบิด ร ากระบอง  วิธีการป้องกันโรคติดต่อ

เบือ้งต้น  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การอบรมให้ความรู้ในการจัดการ

ความเครียด/ซึมเศร้า   สวดมนต์ นั่งสมาธิ  เป็นต้น 

16. ชุมชนจดักิจกรรม การเฝ้าระวงั ดา้นสุขภาพ

ใหค้รอบครัวในชุมชนอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 

 

ชุมชนจดักิจกรรมการเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพในชุมชน  อยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง เช่น  การเฝ้าระวงัปัญหาโภชนาการในเด็ก อนามยัแม่และ

เด็ก(ติดตามใหม้ารดาฝากครรภแ์ละตรวจครรภต์ามปกติ) การเฝ้าระวงั        

การแพร่กระจายของโรคไขห้วดันก ไขห้วดัใหญ่ 2009  ไขเ้ลือดออก 

เป็นตน้ 

17.ชุมชนจดักิจกรรมการดูแลป้องกนัปัญหา

สุขภาพใหค้รอบครัวในชุมชนอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง 

 

ชุมชนจดักิจกรรมการดูแลป้องกนัปัญหาสุขภาพในชุมชนอยา่งเป็น

ระบบและต่อเน่ือง เช่น  การตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้งต้น มะเร็งเต้า

นม      มะเร็งปากมดลูก การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรค การรับวคัซีน การ

ก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ยงุลาย การใส่หน้ากากอนามยั  เป็นต้น  



81 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 

18. ชุมชนจดักิจกรรม การแกไ้ขปัญหา สุขภาพ

ใหค้รอบครัวในชุมชนอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง 

 

ชุมชนจดักิจกรรมการแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชนอยา่งมีระบบและ

ต่อเน่ือง เช่น การจ าหน่ายยาและรักษาเบือ้งต้น การตรวจวดัน า้ตาล 

ความดันโลหิต คาราวานสุขภาพ การจัดบริการตรวจสุขภาพเบือ้งต้น 

การบริการด้านทันตกรรม การตรวจวดัสายตาในผู้สูงอาย ุเป็นต้น  

19. ชุมชนมีกิจกรรม จดัสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติท่ีส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของครอบครัว  

ชุมชนมีการ จดัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ในชุมชนท่ีส่งเสริมการมี

สุขภาพท่ีดีของครอบครัว เช่น หนา้บา้นน่ามอง รณรงคไ์ม่ทิ้งขยะลงใน

แม่น ้า ส่งเสริมการคดัแยกขยะ เป็นตน้ 

20. ชุมชนมีกิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทาง

สังคมท่ีส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของครอบครัว 

ชุมชนมีกิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางสังคมในชุมชนท่ีส่งเสริมการมี

สุขภาพดีของครอบครัว  เช่น งดการตั้งวงเหลา้ วงพนนัในชุมชน ใน

งานบุญ งานเทศกาลต่างๆ การจดัระเบียบร้านเกมส์ เป็นตน้ 

การพึง่ตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้   หมายถึง องค์ประกอบท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัวในการพ่ึงตนเอง

ด้านข้อมลูข่าวสารและการเรียนรู้ระดับชุมชน  ท่ีประกอบด้วยตัวบ่งชี้/ตัวชี้วดั 1 ตัวช้ีวดั  6 ตัวชี้วดัย่อย 

21. ชุมชนส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ

ต่างๆ แก่ครอบครัว   

ชุมชนส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ แก่ครอบครัว   เช่น ท่ี

อ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล ศูนยเ์รียนรู้ท่ี

เป็นแหล่งภูมิปัญญา เป็นตน้ 

22. ชุมชนจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น

ครอบครัวในชุมชน  

- 

23. ชุมชนส่งเสริมใหมี้ช่องทางการเรียนรู้ดา้น

ครอบครัวในชุมชน 

ช่องทางการเรียนรู้ของครอบครัว เช่น  ส่ือบุคคล   ส่ือชุมชน (วิทยุ

ชุมชน  หอกระจายข่าวชุมชน)ห้องสมดุชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ใน

หมู่บ้าน  อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล   เป็นต้น 

24. ชุมชนมีกิจกรรมดูแลและเฝ้าระวงัส่ือท่ีมี

เน้ือหาไม่เหมาะสมส าหรับครอบครัว   

ชุมชนมีกิจกรรมดูแลและเฝ้าระวงัส่ือท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสมส าหรับ
ครอบครัว  เช่น การควบคุม/เฝ้าระวงัการเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม
จากร้านเกมส์ในชุมชน  /วทิยชุุมชน  เป็นตน้   
                  ส่ือท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม หมายถึง ส่ือท่ีสร้างปัจจยัเส่ียงแก่
ครอบครัว  โดยน าเสนอค่านิยมและความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั
ครอบครัว  บทบาทการเป็นพอ่แม่ท่ีดี และบทบาทหญิงชายท าใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีในครอบครัว  เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบท่ีไม่
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เหมาะสมและขดัต่อวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ส่ือท่ีมีลกัษณะกระตุน้
ทางเพศ และส่งเสริมความรุนแรงทั้งทางเพศ ร่างกาย วาจา จิตใจ  และ
อารมณ์  เช่น ส่ือท่ีมีเน้ือหา ขอ้ความ ภาษา ภาพท่ีแสดงถึงความรุนแรง 
ส่ือลามก เป็นตน้ 

25. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวน าขอ้มูล 

ข่าวสาร หรือความรู้ดา้นครอบครัวไปใช้

ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

- 

26. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวท่ีมีเด็กอายตุ  ่า

กวา่ 18 ปี ไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวท่ีมีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน  หางานให้ท า  เป็นต้น 

ด้านทุนทางสังคม   หมายถึง ข้อก าหนดท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว โดยพิจารณาจากทุนทางสังคม อันหมายถึง 

ความเข้มแขง็ของครอบครัว อันเน่ืองมาจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวฒันธรรม ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม 

ชุมชน และเครือข่ายทางสังคม ท่ีประกอบด้วยตัวบ่งชี้/ ตัวชี้วดั 3 ตัวชี้วดั 9 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ (1) ชุมชนสร้างกิจกรรมด้าน

ครอบครัว (2) ชุมชนส่งเสริมให้น าหลักคิดคุณธรรมมาใช้ในครอบครัว และ (3) ชุมชนสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทาง

สังคมในรูปแบบต่างๆ 

27. ชุมชนมีแผนงานดา้นครอบครัวโดยเนน้การ

มีส่วนร่วมของครอบครัว   

- 

28. ชุมชนจดักิจกรรมดา้นครอบครัว  ชุมชนจดักิจกรรมดา้นครอบครัว เช่น กิจกรรมวนัอาทิตยว์นัครอบครัว 

กิจกรรมจูงลูกจูงหลานเขา้วดั / โบสถ ์/ มสัยดิ ค่ายครอบครัว เป็นตน้  

29. ชุมชนจดัพื้นท่ี ทีป่ลอดภัย และสร้างสรรค์

ส าหรับครอบครัว  

ชุมชนจดัพื้นท่ีในชุมชนใหมี้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและ

พืน้ท่ีสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ส าหรับครอบครัว  

30. ชุมชนจดักิจกรรมส่งเสริม สืบสานภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นการอบรม

เล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว 

ชุมชนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้น าเอาความรู้        

ภูมิปัญญาวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามมาใช้ในการอบรมเลีย้งดูสมาชิก

ในครอบครัว เช่น เพลงกล่อมเดก็ การละเล่น เป็นต้น  

31. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวใชห้ลกัคิด

คุณธรรมส าคญัในการด าเนินชีวติ 

ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวใชห้ลกัคิดคุณธรรมส าคญัในการด าเนินชีวติ เช่น 

ความกตัญญู  ความซ่ือสัตย์  ความขยนัหมัน่เพียร ความมีวินัย ความเมตตา 

กรุณา  การให้อภัย การเสียสละเพ่ือส่วนรวม เป็นต้น  
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32. ชุมชนส่งเสริมใหเ้กิดครอบครัวตน้แบบดา้น

คุณธรรม  

- 

 

33. ชุมชนส่งเสริมใหส้ถาบนัทางสังคมเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันาความเขม้แขง็ของ

ครอบครัว  

ชุมชนส่งเสริมใหส้ถาบันทางสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาความ

เขม้แขง็ของครอบครัว เช่น  วดั/ โบสถ์/ มสัยิด โรงเรียน/ปอเนาะ องค์กร

สวสัดิการชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชน เป็น

ต้น  

34. ชุมชนส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

ท างานดา้นครอบครัวระหวา่งเครือข่าย  

- 

35. ชุมชนส่งเสริมใหส้มาชิกครอบครัวมีส่วน

ร่วมในการพฒันาชุมชน   

- 

ด้านการหลกีเลีย่งภาวะเส่ียงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

หมายถึง ข้อก าหนดท่ีบ่งบอกความเข้มแขง็ของครอบครัว โดยพิจารณาจากความสามารถหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและปรับตัว

ได้ในภาวะยากล าบาก โดยมีตัวบ่งชี้/ตัวชี้วดัในระดับชุมชน  4 ตัวช้ีวดั 10 ตัวช้ีวดัย่อย ได้แก่ (1) ชุมชนดูแลพืน้ท่ีในชุมชน

เพ่ือส่งเสริมสวสัดิภาพของครอบครัว (2) ชุมชนสร้าง/แสวงหาทรัพยากร เพ่ือดูแลครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง (3) ชุมชน

สร้างระบบป้องกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน และ (4) ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวมีทักษะในการเผชิญหน้า และการ

ปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

36. ชุมชนมีอาสาสมคัรเฝ้าระวงัพื้นท่ีเส่ียงใน

ชุมชน   

พืน้ท่ีเส่ียงในชุมชน หมายถึง พืน้ท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ท่ีท าให้เกิดภัย/

อันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวของชุมชน เช่น  ร้านเกมส์  ผบั  บาร์ คา

ราโอเกะ   พืน้ท่ีร้าง/เปล่ียวในชุมชน เป็นต้น 

37. ชุมชนมีการปรับปรุงพื้นท่ีเส่ียงในชุมชน  ชุมชนมีการปรับปรุงพืน้ท่ีเส่ียงในชุมชนให้มีความปลอดภัย  เช่น การ

ติดต้ังไฟฟ้าตามทางเดิน  ต้ังจุดตรวจ การปรับเปล่ียนภูมิทัศน์  เป็นต้น 

38. ชุมชนส่งเสริมใหค้รอบครัวสามารถดูแล

สมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง  

 

ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง  

เช่น เดก็อ่อน  คนพิการท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้ป่วยทางจิต ผู้สูงอายท่ีุมี

อาการหลงลืม  เป็นต้น 

39. ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสมาชิกครอบครัวในชุมชน

ท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง 

ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสมาชิกครอบครัวในชุมชนท่ีมีภาวะพึ่งพิงสูง เช่น เย่ียม

บ้าน (เพ่ือนช่วยเพ่ือน) อาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการท่ีบ้าน เป็นต้น 
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40. ชุมชนจดัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีสาธารณะท่ี

เหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ของสมาชิกท่ีมี

ภาวะพึ่งพิงสูง  

ชุมชนจดัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมต่อการใช้

ประโยชน์ของสมาชิกท่ีมีภาวะพึ่งพิง เช่น หอ้งน ้าคนพิการ ทางลาด ราว

จบัเดิน เป็นตน้ 

41.ชุมชนมีการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสังคม

ท่ีส่งผลกระทบต่อครอบครัว  

ชุมชนมีการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อ

ครอบครัว เช่น การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด  การตั้งครรภใ์นวยัเรียน 

เป็นตน้ 

42.ชุมชนมีกิจกรรมการเฝ้าระวงัและป้องกนัภยั

พิบติั  

ชุมชนมีกิจกรรมการเฝ้าระวงัและป้องกนัภยัพิบติั  เช่น  ฝึกซ้อมการป้องกัน/

แนวทางปฏิบัติเม่ือประสบภัยพิบัติ สร้างแนวกันไฟ อพยพขึน้สู่ท่ีสูง ปลูกป่า

ชายเลน สร้างแนวกันการกัดเซาะชายฝ่ัง กรณีน า้ท่วมได้แก่  เตรียมกระสอบ

ทรายกันน า้ท่วม เกบ็ทรัพย์สินไว้บนท่ีสูง เตรียมพาชนะส าหรับกักเกบ็น า้ใช้

ในฤดูแล้ง ท าฝายกั้นน า้ ระบบการจัดการน า้ในชุมชน  เป็นต้น 

43. ชุมชนมีกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็น

ส าหรับครอบครัวในการเผชิญหนา้และปรับตวั

ไดใ้นภาวะยากล าบาก 

ชุมชนมีกิจกรรมเพ่ือสร้างทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับครอบครัวในการ

เผชิญหน้าและปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก  เช่น  การอบรมใหค้วามรู้

เก่ียวกบัครอบครัวเล้ียงเด่ียว   การปรับตวัและเตรียมความพร้อมส าหรับ

ครอบครัวหยา่ร้าง ครอบครัวพอ่แม่วยัใส เป็นตน้  

44.ชุมชนส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายช่วยเหลือ

ครอบครัวท่ีประสบภาวะยากล าบาก 

- 

45.ชุมชนติดตามและประเมินผลการใหค้วาม

ช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบภาวะยากล าบาก

ใหส้ามารถฟ้ืนตวัได ้

ชุมชนติดตามดูแลครอบครัวท่ีประสบภาวะยากล าบากใหไ้ดรั้บการ

ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง และประเมินสภาวะครอบครัวเป็นระยะตั้งแต่

ครอบครัวเร่ิมประสบเหตุ ระหว่างการได้รับการช่วยเหลือ จนกระท่ัง

ครอบครัวสามารถฟ้ืนตัวกลับคืนสู่สภาพปกติได้ 

 

 

 

 


