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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ความรุนแรงและปัจจยัที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรี ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 
จงัหวดัตาก กลุ่มตวัอยา่งเป็น สตรีจ านวน 412 คน เก็บขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถามชนิดตอบเอง 
ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบ
ความสมัพนัธด์ว้ยสถิติ Binary logistic Regression 

            ผลการศึกษาพบว่า ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สตรีถูกกระท าความรุนแรงทางด้านจิตใจจาก
สามีมากที่สุดไดแ้ก่ ดุด่าหรือดูถูกเหยยีดหยาม(ร้อยละ 49.5)  พดูจา ข่มขู่ เสียดสี แดกดนั(ร้อยละ 46.8) 
และบงัคบัจิตใจใหส้ตรีท าส่ิงที่ไม่ชอบ (ร้อยละ42.7)   ความรุนแรงทางดา้นร่างกาย พบวา่ สตรีเคยถูก
ท าร้ายร่างกายด้วยการชก เตะ ต่อย (ร้อยละ 22.1) ท าร้ายด้วยอาวุธ (ร้อยละ 5.1)ส่วนความรุนแรง
ทางดา้นเพศ พบวา่ สตรีเคยถูกบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ(์ร้อยละ 15.3) 
            ปัจจยัที่พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรี ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัส่วน
บุคคลของสามีไดแ้ก่ อาย ุน้อยกวา่ 25 ปี อาชีพเกษตรกร ว่างงานหรือพ่อบา้น รายไดน้้อยกว่า 9,000 
บาท  2) บุคลิกภาพและพฤติกรรมของสามี ไดแ้ก่ บุคลิกภาพขี้โมโหเจา้อารมณ์  ควบคุมตวัเองไม่ได ้ 
เครียดบ่อยๆ  ใชค้วามรุนแรงในการแก้ปัญหา  มีอาวุธในครอบครอง ด่ืมแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน 
และใช้สารเสพติด  3) ลักษณะและความสัมพนัธ์ในครอบครัว ได้แก่  การอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้



 

ฉ 

 

แต่งงาน ไม่จดทะเบียนสมรส ครอบครัวที่ไม่มีเงินเก็บ ครอบครัวขยาย  รวมถึงความสมัพนัธ์ในชีวติคู่
ที่ไม่ดี และความสมัพนัธร์ะหวา่งสตรีกบัครอบครัวของสามีที่ไม่ดี(P<0.05) 
             ผลการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการป้องกนั และ
ลดความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรี ในพื้นที่รับผดิชอบต่อไป 
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ABSTRACT 

 
 This cross-sectional analytic study’s objectives were to describe the characteristics of 
intimate partner violence against women and related factors to violence in Mae Sot Municipal Tak 
Province. The sample consisted of 412 Womens, data were collected by structured questionnaire 
during Mach to April 2015. Descriptive statistics and binary logistic regression were used to 
analyses 

   The study results were shown that the intimate partner violence against women performed by 
husband were the highest on psychological abuse:  swearing/contempt for abusing (49.5%), 
Intimidation /satire/ ironically (46.8%) and forced to do something that women against their will 
(42.7%). On the physical aggression, it was found that women were physically abuse (22.1%), being 
hurt by weapons (5.1%). According to sexual violence: forced intercourse was found as 15.3% 

                  The factors that significantly related to violence were 1) Husband’s personal factors:  age 
under 25 year old, unemployed and low income less than 9,000 bath/month. 2) Husband’s 
personality and behaviors: Moody, anger management issue, often stressed, solve problem with 
violence, and owns a weapon, drink alcohol, gambling, and drug usage. 3) Family characteristic and 
family relationship:  living together without wedding ceremony, have no marriage registration, and 
no money deposit, extended family, bad relation between couple and husband family (p<0.05) 



 

ซ 

 

This findings are useful for the persons who work in this field. It can be used for planning 
to prevent and decrease intimate partner violence against women in the study area.  

 


