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ความสำคัญของครอบครัว 
 

ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนต้ังแต่ 2 คนท่ีแต่งงานกัน หรือมีความสัมพันธ์ฉันสามี-ภรรยา อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในสถานท่ีเดียวกัน อาจจะมีหรือไม่มีการสืบสายโลหิตหรืออาจจะเล้ียงดูผู้อื่นโดยการอุปการะ อีกท้ังยังอาจมีญาติพี่
น้องหรือผู้อื่นมาอาศัยอยู่ด้วยในสถานท่ีเดียวกัน 

 
ความหมายของครอบครัวในเชิงสหสาขาวิทยา มีดังนี้ 

1. ทางชีววิทยา ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนที่เกี่ยวพันกันทางสายโลหิต เช่น สามี ภรรยามีบุตร บุตร
เกิดจากอสุจิของบิดาผสมกับไข่สุกของมารดา ฉะนั้น บิดา มารดา กับบุตรจึงเกี่ยวพันกันทางสายโลหิตแล้วแต่
โครโมโซมและยีนท่ีบุตรได้รับมาจากท้ังบิดาและมารดา 

2. ทางกฎหมาย ครอบครัว หมายถึง ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตร คนเหล่านี้เป็นครอบครัว
เดียวกันตามกฎหมาย บุตรมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากบิดามารดา ถ้าไม่มีบุตรผู้สืบสายโลหิตโดยตรงหรือจดทะเบียนเป็น
บุตรบุญธรรม ก็นับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันตามกฎหมาย 

3. ทางเศรษฐกิจ ครอบครัว คือ บุคคลท่ีใช้งบประมาณรายรับ-รายจ่ายร่วมกัน รวมถึงพี่ท่ีต้องอุปการะ
น้อง แม้ว่าจะแยกกันอยู่ก็ตาม จำเป็นต้องแบ่งเบาภาระบิดามารดาช่วยเหลือส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียน 

4. ทางสังคม ครอบครัว หมายถึง กลุ่มท่ีรวมอยู่ในบ้านเดียวกัน อาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวพันทางสายโลหิต
หรือทางกฎหมายแต่มีสัมพันธ์กัน สมาชิกในบ้านต้องให้ความรักและความเอาใจใส่ต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน 
เช่นผู้รับใช้หรือคนเก่าคนแก่ท่ีเคยช่วยเหลือกันมาแต่อดีต 

สรุปว่า ครอบครัวเป็นหน่วยย่อยท่ีเล็กท่ีสุดในสังคมประกอบด้วยกลุ่มคนท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการแต่งงาน มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจ เป็นหน่วยย่อยของสังคมที่มีความคงทนที่สุด เป็น
สถานบันที่จะสร้างสมาชิกใหม่ให้กับสังคมในรูปของเด็กเกิดใหม่หรืออบรมเด็กเหล่านั้นใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
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ความสำคัญของครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสถาบันที ่ให้การศึกษา อบรมเลี ้ยงดูถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆและสร้างเสริม

ประสบการณ์ต่างๆให้กับสมาชิกท่ีอาศัยร่วมกัน ต้ังแต่เกิดจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ให้ความรัก ความเมตตา การ
เอาใจใส่ ห่วงใย อาทร สร้างความเข้าใจ พยายามเข้าใจ และสร้างสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สังคมต้องการ และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้อบรมส่ัง
สอนสมาชิกในครอบครัวเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เพราะถ้าครอบครัวให้การศึกษาอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน
ให้เป็นคนเก่ง คนดีแล้ว สังคมก็จะเป็นสังคมของคนดีด้วยเช่นกัน เพราะหลายๆครอบครัวรวมกันก็เป็นสังคมท่ีใหญ่
ขึ้น 
ลักษณะของครอบครัว 

ครอบครัวเดี ่ยว (Neuclear family) คือครอบครัวที ่ถือเป็นแก่นแท้หรือแกนหลักของครอบครัวใน
ความหมายที่แท้จริง เพราะก่อตั้งขึ้นด้วยการที่คนต่างเพศสองคนตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน มีความสัมพันธ์ฉันท์สามี -
ภรรยา และสืบทอดสายโลหิตด้วยการให้กำเนิดบุตร หรือหากไม่มีบุตรโดยสายโลหิต ก็อาจจะมีการรับเล้ียงดูผู้อื่น
มาเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวเดี่ยวในลักษณะเช่นนี้ จะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นแกนหลักของครอบครัว คือ
สามี - ภรรยา หรือ พ่อ แม่ ลูก สมาชิกมีความสัมพันธ์และผูกพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น มีการสืบทอดสายโลหิตเพียง
ทอดเดียว คือจากพ่อ-แม่และลูก สมาชิกในครอบครัวจึงมีจำนวนไม่มากนัก มักจะพบครอบครัวประเภทนี้ในสังคม
เมืองหรือสังคมสมัยใหม่ บางครั้งจึงมีการเรียกครอบครัวประเภทนี้ว่า ครอบครัวสมัยใหม่ หรือ Modern Family 

ครอบครัวขยาย (Extended family) เป็นครอบครัวที่แตกแขนงจำนวนสมาชิกออกไป 
จากแกนเดิมของครอบครัว คือนอกจากจะประกอบด้วยวงศาคณาญาติที่อาศัยร่วมอยู่ด้วย ยังอาจหมายถึงบุคคล
อื่นท่ีมาสมทบในภายหลังโดยนับรวมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของครอบครัวด้วย สมาชิกท่ีเป็นบุคคลอื่นท่ีมาสบทบและ
นับรวมเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ อาจขยายจำนวนเพิ่มข้ึนด้วยการสืบทอดตามสายโลหิตรุ่นต่อรุ่น หรืออาจมาส
บทบเพิ่มเติมด้วยความผูกสมัครรักใคร่ บางครั้งจึงเรียกครอบครัวประเภทนี้ว่า “ครอบครัวร่วม” หรือ Joint 
family ซึ่งแบ่งออกเป็นลักษณะ คือ ครอบครัวขยายที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต(Consanguinal family) 
ครอบครัวขยายที ่ม ีความสัมพันธ ์โดยการสมรส (Conjugal family) ครอบครัวแอบแฝง (Composite or 
compound family) หรือ “ครอบครัวหลายผัวหลายเมีย” (Polygamous) ครอบครัวภาระหรือครอบครัวจำเป็น 
(Essential family) เป็นครอบครัวที่ฝ่ายบิดาหรือมารดาไม่อาศัยอยู่ด้วยในครัวเรือนเดียวกัน แยกไปอยู่ต่างหาก 
ด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่น 

 ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่มีความสุข สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจในครอบครัวของ
ตนเอง ซึ่งมีลักษณะดังนี ้

1. หัวหน้าครอบครัวโดยเฉพาะบิดามีความรักความเข้าใจสมาชิก มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
เสียสละ ให้อภัยและมีความเอื้ออาทรต่อสมาชิกในครอบครัว 
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2. หัวหน้าครอบครัวไม่ลำเอียงในการเล้ียงดู ให้ความรักความสำคัญกับสมาชิกเท่ากันทุกคน 
3. ใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเสรีภาพ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว ไม่

ถือความคิดตนเองฝ่ายเดียว 
4. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่กัน ไม่ทะเลาะ และสร้างปัญหาให้ครอบครัว 
5. สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทและรับผิดชอบหน้าท่ีของตนเอง 
การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นควรน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว

พระราชทานมาใช้ในการอบรมส่ังสอนสมาชิกในครอบครัว 
 

บทบาทและหนา้ที่ของสมาชิกในครอบครัว 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลในครอบครัวจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั้นขึ ้นอยู่กับหัวหน้าครอบครัวที่รู้จักดูแลปกครอง

สมาชิกในบ้านให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสมาชิกในบ้านต่างรู ้หน้าที่พร้อมทั้้งปฏิบัติต่อกันได้อย่าง
เหมาะสม 
หน้าที่ของบิดา มารดา หรือหัวหน้าครอบครัว 

บิดา มารดา หรือหัวหน้าครอบครัว มีหน้าที่ทำงานหาเงินด้วยความสุจริต เพื่อนำมาใช้จ่ายเลี้ยงดู
สมาชิกในครอบครัวในด้านต่างๆต่อไปนี้ 

1. ด้านความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่  
อาหาร หัวหน้าครอบครัวต้องจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้มีปริมาณเพียงพอกับสมาชิกทุกคน ใน
ครอบครัว โดยคำนึงถึงเพศและสภาพของสมมาชิกในครอบครัวด้วย เช่น ถ้ามีผู้สูงอายุหรือเด็กน้อย ควรจัดอาหาร
ท่ีมีรสอ่อน นุ่ม ย่อยง่าย 
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ท่ีอยู่อาศัย หัวหน้าครอบครัวควรจัดห้องต่างๆให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุควรจัดห้องท่ีอยู่ช้ันล่าง 
ถ้ามีห้องจำกัดควรจัดให้พี่น้องเพศเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันจัดบริเวณท่ีเล่นหรือท่ีออกกำลังกายให้แก่เด็กเล็ก(ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว) 

2. สุขภาพอนามัย ท้ังทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ หัวหน้าครอบครัวต้องดูแลสมาชิกในบ้านเมื่อเกิด
การเจ็บและดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในทุกเรื่องจนกว่าจะหายป่วย หรือเมื่อสมาชิกมีความไม่สบายใจไม่ว่าเรื่องใดก็
ตามหัวหน้าครอบครัวควรให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันของคนในครอบครัวเป็นส่ิง
สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญ
กับปัญหาต่างๆนอกบ้านมากขึ้น เมื่อสมาชิกกลับถึงบ้านแล้วได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัว จะช่วยให้สบายใจ
ขึ้น รู้สึกอยากจะกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวเป็นการปลูกฝังให้รู้จักใส่ใจและเอื้ออาทรต่อสมาชิกในครอบครัวและ
ผู้อื่น นอกจากนี้ควรจัดให้ทุกคนในครอบครัวได้มีโอกาสไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านบ้าง จะช่วยให้
สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจท่ีแจ่มใสเบิกบานยิ่งขึ้น 
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หัวหน้าครอบครัวต้องจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวให้เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ เพศ วัย สถานภาพทางสังคม โอกาสและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สมาชิกมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถเข้า
สังคมกับคนอื่นๆเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว 

3. ด้านการศึกษา หัวหน้าครอบครัวต้องสนับสนุนบุตรหลานที่อยู่วัยศึกษาเล่าเรียนให้ ได้รับการศึกษา
อย่างเต็มที่ ตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการศึกษาหาความรู้ 
เพื ่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง สมาชิกที่มีการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวในอนาคตได้ด้วยความสุจริต 

4. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หัวหน้าครอบครัวต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สมาชิกในครอบครัว
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมของศาสนา แล้วอบรมส่ังสอนสมาชิกทุกคนในบ้านเป็น
คนดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมตามความเหมาะสมฝึกให้
สมาชิกในครอบครัวมีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยน์ส่วนตน  รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นเมื่อ
สมาชิกในครอบครัวออกไปสู่สังคมภายนอกก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ามีความสุข ไม่สร้างปัญหาให้สังคม 
แต่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดีทำให้สังคมส่วนรวมอยู่กันอย่างมีความสุข 
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

 ลูก หลาน มีหน้าท่ีปฏิบัติตามคำส่ังสอนท่ีดีของหัวหน้าครอบครัวถ้าอยู่ในวัยเรียนต้องต้ังใจศึกษา
เล่าเรียนช่วยเหลืองานบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ไม่เกี่ยงให้ผู้อื่นทำรู้จักใช้และประหยัดทรัพย์สิน
ในครอบครัวมีกิริยามารยาทงดงาม  รักษาช่ือเสียงของวงศ์ตระกูล ดูแลบิดา มารดาและผู้มีพระคุณในทุกโอกาส 

 สมาชิกอื่นๆ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา มีหน้าที่ช่วยหัวหน้าครอบครัวดูแลลูกหลานให้
ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอนของผู้ใหญ่ในบ้าน ช่วยดูแลเรื่องต่างๆภายในนบ้าน เมื่อหัวหน้าครอบครัวไม่ว่างหรือไม่อยู่ 
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 ลูกจ้างทำงานบ้าน  มีหน้าที่ช่วยดูแลบ้านในเรื ่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ขยัน อดทน รู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆในครอบครัว
อย่างประหยัด 
การสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศในครอบครัวให้อบอุ่น 

 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของแต่ละคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอและ
การรู้จักสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับทุกคนในครอบครัว จะช่วยให้สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้สึกอบอุ่น 
มั่นคง ปลอดภัยท้ังร่างกายและจิตใจ มีความพึงพอใจในครอบครัวของตนเอง สัมพันธภาพและบรรยากาศท่ีอบอุ่น
ในครอบครัวสามารถสร้างขึ้นได้โดยการปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 

1. มีความรัก ความผูกพัน ห่วงใย มีน้ำใจ รู้จักเอื้อเฟื้อ เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน มีสัมมาคารวะต่อผู้ท่ี
อาวุโสกว่า ลูกหลานเห็นคุรค่าของพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สามีหรือภรรยายไม่นอกใจกันส่ิงเหล่านี้ช่วยให้ครอบครัว
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. ให้เวลาแก่กัน พูดและฟังกัน ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวให้มาก เช่น ทำงานบ้านด้วยกัน 
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เล่นกีฬาหรือไปเท่ียวพักผ่อนด้วยกัน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 

3. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใหญ่ในบ้านมีความยุติธรรมให้แก่
เด็กๆไม่มีความลำเอียงในการเลี้ยงดู การให้รางวัลหรือการลงโทษต้องทำอย่างมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ในการแกไ้ข
ปัญหา 

4. เมื่อครอบครัวมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ควรนำมาปรึกษาเพื่อรับรู้และคิดร่วมกันแม้มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่มีวิธีการจัดการกับความเห็นที่แตกต่างกันนั้นอย่างเข้าใจเพื่อนำไปสู่การการแก้ปัญหา
ร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการร่วมสุขด้วยกันในครอบครัว 

นอกจากนี้ควรใส่ใจกับความรู้สึกของคนในครอบครัว การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานับว่าเป็นสิ่งสำคัญ 
เป็นการช่วยให้เกิดความเข้าใจกัน รู้สึกดีต่อกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวควรปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกันโดยวิธีต่อไปนี้ 

1. ใส่ใจกับอารมณ์และความรู้สึกของสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
2. ยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของคนในครอบครัว  
3. รู้จักยกย่องชมเชยและช่ืนชมสมาชิกในครอบครัวในโอกาสท่ีเหมาะสม 
4. หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ทำร้ายจิตใจกัน เช่น การพูดจาประชดประชัน การพูดสบประมาท การบ่น

หรือตำหนิผ่านคนอื่น การนำความผิดพลาดในอดีตมาพูดซ้ำๆ เป็นต้น 
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การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 
 

 ครอบครัวมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เพราะเราจะมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด มานาน
ต้ังแต่เกิดจนตาย ครอบครัวเป็นสังคมขนาดเล็กท่ีประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก สัมพันธภาพในครอบครัวจึงเริ่มต้นจาก
ความรัก ความอบอุ่นของสามีภรรยาท่ีมีต่อกัน เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนั้นก็จะขยายไปสู่ลูก เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ครอบครัวจึงเป็นแหล่งความรักความอบอุ่น ที่สำคัญและยั่งยืนกว่า
สัมพันธภาพอันใดๆ ครอบครัวมีหน้าท่ีหลายอย่าง เช่น ก่อให้เกิดสมาชิกใหม่แก่สังคมเพื่อทดแทนสมาชิกเก่าท่ีตาย
ไป และหน้าที่ที ่สำคัญต่อสังคม และประเทศชาติก็คือครอบครัว จะเป็นแหล่งหล่อหลอม เลี ้ยงดูสมาชิกให้
เจริญเติบโตขึ้นในสังคม เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักเคราพกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคม ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคคลให้พัฒนาไปในทางท่ีถูกต้อง นอกจากนี้ครอบครัวยังเป็นแหล่งสร้างความรัก ความอบอุ่นให้แก่สมาชิก และ
กำหนดสถานภาพต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวด้วยแต่ถ้าหากครอบครัวทำหน้าท่ีบกพร่องก็ย่อมจะเกิดผลกระทบ
ต่อสมาชิกในครอบครัวตามมา เช่น ติดสุรา ติดยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านสังคมเป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างครอบครัวให้มีคุณภาพและเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ไม่แตกแยก เกิดความรักและความอบอุ่นปรองดองกัน การสร้าง 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดบ้าน 
2. การปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
3. การเผ่ือแผ่น้ำใจให้กันและกัน 
4. การทำบุญและทำกิจกรรมท่ีสนุกสนานร่วมกัน 

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 

 การที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นได้นั ้น สมาชิกในบ้านจะต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศของครอบครัวให้มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สมาชิกมีหน้าตายิ้มแย่มแจ่มใส อารมณ์ดี มีการพูดคุยและปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมิตร ท้ัง
กาย วาจา และใจ การสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวสามารถทำได้ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าท่ีของตนด้วยความรัก ความเมตตา และเข้าอกเข้าใจกัน 
2. สร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้พบปะ สนทนา ปรึกษาหารือกัน 
3. ให้สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานหรือปัญหาครอบครัว 
4. ฝึกให้รู้จักการเป็นผู้ฟังและผู้พูดท่ีดี 
5. ยอบรับนับถือในความคิดเห็นของผู้อื่น 
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6. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
7. รู้จักหลีกเล่ียงการขัดแย้ง พยายามทำความเข้าใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และคิดกลับกันว่าถ้าเรา

เป็นเขา เราจะทำ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
8. มีกิจกรรมหรืองานท่ีต้องทำร่วมกันจะช่วยให้เกิดความสามัคคี เกิดการเรียนรู้อุปนิสัยใจคอและการ

ปรับตัวเข้าหากัน 
9. มีสัมมาคารวะ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
10. ให้ความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส 
11. ให้ความช่วยเหลือ เอื้ออาทร และมีน้ำใจอันดีต่อกัน ไม่นิ่งดูดาย 
12.  รู้จกการเสียสละตามสมควรแก่โอกาส 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


