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แบบประเมินครอบครัวอบอุนในวัฒนธรรมอีสานใต 

        

       สวนท่ี 2 คําช้ีแจง กรุณาเลือกคําตอบท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด ขอความตอไปนี้ถามถึงประสบการณของทาน

ในชวง 1 ปท่ีผานมาใหทานสํารวจตนเองและประเมินเหตุการณ ความคิดเห็น พฤติกรรม และความรูสึกของทานวาอยู

ในระดับใด และตอบลงในคําตอบท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด โดยคําตอบจะมี 5 ตัวเลือก 

       คําตอบของทานจะนําเสนอในภาพรวม และจะเปนประโยชนในการพัฒนาความอบอุนในครอบครัวไทยตอไป 

ขอขอบคุณในความรวมมือตอบคําถาม โดยกา / ในขอท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 

 

คาคะแนน ขอความ นิยาม 

0 ไมทําเลย ไมเคยปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 

1 บางครั้ง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆนานนานครั้ง 

เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ  1 ครั้งท่ีมีเหตุการณเก่ียวของ 

2 บอยครั้ง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆบอยครั้งเฉลี่ย

เดือนละ 2-3 ครั้ง หรือ 2-3 ครั้งท่ีมีเหตุการณเก่ียวของ 

3 เปนประจํา มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆเปนประจํา

สมํ่าเสมอเฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้งข้ึนไป หรือทุกครั้งท่ีมี

เหตุการณเก่ียวของ 
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ขอความ ไมทํา

เลย 

บางครั้ง 

เฉล่ียเดือนละ 

1 ครั้ง 

หรือ  1 ครั้งท่ี

มีเหตุการณ

เกี่ยวของ 

บอยครั้ง 

เฉล่ียเดือน

ละ 2-3 ครั้ง 

หรือ 2-3 

ครั้งท่ีมี

เหตุการณ

เกี่ยวของ 

เปนประจํา 

เฉล่ียเดือนละ 

4 ครั้งข้ึนไป 

หรือทุกครั้งท่ี

มีเหตุการณ

เกี่ยวของ 

ดานท่ี 1 การอยูรวมแบบผูกพัน 

1. สมาชิกมีสวนรวมในการพูดคุยเพ่ือตัดสินใจในประเด็นสําคัญ

ตางๆของครอบครัว เชน ดานการเรียน ดานอาชีพ เปนตน 

    

2. สมาชิกครอบครัวมีการชวยเหลือกันท้ังในชวงเวลาทุกขหรือ

สุข เชน การถามไถชวยเหลือโดยไมตองรองขอ เปนตน 

    

3. ครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับชีวิต ความ

เปนอยูและ/หรือเกี่ยวกับอนาคตของสมาชิก เชน การเรียน การ

ทํางาน การครองคู เปนตน 

    

4. ครอบครัวมีการส่ือสารพูดคุยกันอยางสมํ่าเสมอ เชน 

การนั่งลอมวงคุยกันหลังรับประทานอาหาร หรือนั่งพูดคุยกันใน

เวลาวางเปนตน 

    

5. สมาชิกมีกิจกรรมแสดงความเอาใจใสทุกขสุขของคนใน

ครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ เชน ลูกหลานถามสุขภาพคุณตาคุณ

ยาย พอแมถามไถเรื่องการเรียนของลูก เปนตน 

    

6. ครอบครัวมีการถายทอดประสบการณชีวิตของบรรพบุรุษแก

สมาชิกเพ่ือการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจ เชน การเลาเรื่อง

การสรางครอบครัว เปนตน 

    

7.ครอบครัวมีการสอน ช้ีแนะ การปฏิบัติตอผูสูงวัยในครอบครัว 

เชน การใหความเคารพ การกตัญูเปนตน 

    

8. สมาชิกมีสวนรวมรับรู พูดคุยหาทางออกในการแกไขปญหา

ครอบครัวรวมกัน เชน การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมเรียนรู

การแกไขปญหาตางๆ ของครอบครัว เปนตน 

    

9. ครอบครัวมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพรวมกัน เชน การเดิน

ออกกําลัง การเลนกีฬา เปนตน 

 

    



3 
 

ขอความ ไมทํา

เลย 

บางครั้ง 

เฉล่ียเดือนละ 

1 ครั้ง 

หรือ  1 ครั้งท่ี

มีเหตุการณ

เกี่ยวของ 

บอยครั้ง 

เฉล่ียเดือน

ละ 2-3 ครั้ง 

หรือ 2-3 

ครั้งท่ีมี

เหตุการณ

เกี่ยวของ 

เปนประจํา 

เฉล่ียเดือนละ 

4 ครั้งข้ึนไป 

หรือทุกครั้งท่ี

มีเหตุการณ

เกี่ยวของ 

10. ครอบครัวอยูรวมกันโดยการมีสวนรวมในงานของครอบครัว

อยางเหมาะสมตามวัย เชน ลูกชวยงานบานของพอแม เปนตน 

    

11. ครอบครัวมีการกําหนดกติกาการอยูรวมกันของครอบครัว 

เชนลูกกลับบานค่ําไดกี่โมงและควรแจงทางบานอยางไร เปนตน 

    

12. สมาชิกครอบครัวมีการดูแลชวยเหลือกันชวงเวลาเจ็บปวย

เชน การจัดหาอาหาร การพาไปรับการรักษา เปนตน 

    

13. ครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาส เชน 

การเขารวมเปนสมาชิกจิตอาสาพัฒนาวัด จิตอาสาดูแลผูสูงวัย

ในชุมชน เปนตน 

    

14. ครอบครัวมีการสอน ช้ีแนะการดูแลตนเองของสมาชิกกลุม

เส่ียง เชน การสอนเรื่องเพศศึกษา การเลือกคูครอง เปนตน 

    

15. ครอบครัวมีการสอน/ถายทอดดานคานิยมไทยและความ

กตัญูแกสมาชิก เชน การสอนการกราบไหว การปฏิบัติตอผู

อาวุโส เปนตน 

    

16. ครอบครัวสนับสนุนการเรียนรูทักษะใหมเพ่ือการพัฒนา

ตนเองของสมาชิก เชน การเรียนรูการใชอินเตอรเน็ต 

ภาษาอังกฤษ เปนตน 

    

17.ครอบครัวมีการสอน ช้ีแนะการดูแลตนเองของสมาชิกในชวง

ตางๆอยางเหมาะสม เชน ชวงตั้งครรภ ชวงวัยหนุมสาว 

ผูสูงอายุ เปนตน   

    

18. ครอบครัวมีการถายทอดความรูภูมิปญญาในดานตางๆแก

สมาชิก เชน ดานจักสาน ดานอาหาร ดานการละเลน เปนตน 

    

19.ครอบครัวมีการจัดหาอาหารท่ีเปนประโยชนและเหมาะสม

ตอสุขภาพโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามวัยเชน การจัดหา

อาหารประเภทปลาสําหรับผูสูงอายุ เปนตน 
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ขอความ ไมทํา

เลย 

บางครั้ง 

เฉล่ียเดือนละ 

1 ครั้ง 

หรือ  1 ครั้งท่ี

มีเหตุการณ

เกี่ยวของ 

บอยครั้ง 

เฉล่ียเดือน

ละ 2-3 ครั้ง 

หรือ 2-3 

ครั้งท่ีมี

เหตุการณ

เกี่ยวของ 

เปนประจํา 

เฉล่ียเดือนละ 

4 ครั้งข้ึนไป 

หรือทุกครั้งท่ี

มีเหตุการณ

เกี่ยวของ 

20. ครอบครัวมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนา/ประสบการณการเรียนรู

ตามวัยแกสมาชิก เชน การอานนิทาน การทองเท่ียวเพ่ือเรียนรู

สรางเสริมประสบการณ เปนตน 

    

ดานท่ี 2 การมีกิจกรรมรวมกันประจํา 

21. สมาชิกครอบครัวมีกิจกรรมประจําวันรวมกัน เชน การ

รับประทานอาหาร ดูทีวี เปนตน 

    

22. ครอบครัวรวมดูแลบาน/สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย

สําหรับสมาชิก 

    

23. ครอบครัวปฏิบัตติามความเช่ือหรือกิจกรรมทางศาสนาท่ีนับ

ถือรวมกัน เชน การไปวัดทําบุญ การตักบาตร การสวดมนต 

เปนตน 

    

ดานท่ี 3 การพ่ึงพาตนเอง 

24.ครอบครัวสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองในครอบครัว เชน การ

ทําเกษตรอินทรีย การถนอมอาหาร เปนตน 

    

25. ครอบครัวมีการวางแผนทางการเงิน ดานการหารายได 

คาใชจาย การออมเงิน และอ่ืนๆ รวมกันของสมาชิกอยาง

เหมาะสม เชน การปลูกตนไม การทําประกันชีวิตในรูปแบบ

ตางๆ การวางแผนการใชจาย เปนตน 

    

 

 


