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กติติกรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก รศ. สริตา  

 ธีระวฒัน์สกุล ที่กรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระและกรุณา
ให้ค  าปรึกษา แนะน า ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องของการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี จนกระทัง่เสร็จ
สมบูรณ์ ผูศ้ึกษาขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตทุกทา่นที่ไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ผูศ้ึกษา 

ผูศ้ึกษาขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถามส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ท  าให้ผูศ้ึกษาไดรั้บขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ยิง่
ส าหรับการศึกษาวจิยั 

สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่ได้ให้การช่วยเหลือ และเป็น
ก าลงัใจในการคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ีมาโดยตลอด จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วง และหากมีขอ้บกพร่อง
ประการใด ผูว้จิยัขอนอ้มรับค าแนะน าไวเ้พือ่ปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ ความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนคร               
แม่สอด จงัหวดัตาก 
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ปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์สริตา ธีระวฒัน์สกุล 

 

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.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาทัว่โลก สตรีถูกท าร้ายมกัเกิดจากบุคคลแปลก
หน้าหรือสามี เป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อย โดยพบในสัดส่วน เป็นร้อยละ 35  ลกัษณะความรุนแรงเป็น
ความรุนแรงทางดา้นร่างกายและดา้นเพศ เป็น ร้อยละ 30 ของความรุนแรงทั้งหมด และจากรายงาน
ขององคก์ารสหประชาชาติพบวา่ สตรีที่ถูกท าร้ายร่างกายที่เกิดจากสามี/คู่ครอง ในประเทศจีนพบร้อย
ละ 6 ประเทศแคนาดา ร้อยละ 7 และประเทศแซมเบีย เอธิโอเปีย และเปรู ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศก าลัง
พฒันามีมากถึง ร้อยละ 48 (องคก์ารสหประชาชาติ,1994)  อีกทั้งองคก์ารอนามยัโลกไดต้อกย  ้าความ
ชดัเจนจากการไดรั้บความรุนแรงของสตรีว่าเกิดจากคู่ชีวิต ดว้ยผลการส ารวจที่พบวา่สตรีร้อยละ 10-
50 มีประสบการณ์ในช่วงชีวติที่ถูกสามีหรือคู่รักของตนท าร้ายร่างกายและสตรีประมาณร้อยละ 12-25 
เคยถูกสามีหรือคู่รักพยายามขืนใจหรือบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์ด้วยที่ส าคญัคือความรุนแรงที่ผูห้ญิง
ไดรั้บจากคู่หรือสามีหรือผูช้ายอ่ืนเป็นสาเหตุส าคญั 1 ใน 10 ของสาเหตุการตายของผูห้ญิงอายรุะหวา่ง 
15-44 ปี(องคก์ารอนามยัโลก, 2014) 

 ในประเทศไทยจากสถิติ  พ .ศ. 2550-2556 พบว่า การกระท าความรุนแรงต่อสตรีมี
แนวโนม้เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉล่ียสูงถึง 35 รายต่อวนั โดยพบความรุนแรงที่เกิดต่อสตรีเป็นการ
กระท าของคนใกล้ชิดแฟนและสามีมากกว่าคนไม่รู้จกักันหรือคนแปลกหน้ามีรายงานว่า บุคคลที่
กระท าความรุนแรงกับผูห้ญิงมากที่สุดคือ คนคุน้เคย (ร้อยละ 84.0) รองลงมาคือบุคคลแปลกหน้า
หรือไม่รู้จกั (ร้อยละ 11.0) สถานที่ที่ผูห้ญิงถูกกระท ารุนแรงมกัเป็นสถานที่ที่ผูห้ญิงรู้จกั คุน้เคย หรือ
เคยไปมาแลว้ (ร้อยละ 44.0) อาทิ ห้องหรือบา้นของผูก้ระท า บา้นญาติ บา้นของเหยือ่ วดั ที่ท  างาน 
หรือสถานที่ที่ผูห้ญิงมัน่ใจวา่ไม่น่าเกิดอนัตรายกบัตนเองขอ้มูลจาก ผูรั้บบริการในศูนยพ์ึ่งได้จ  านวน 
22,565 รายสตรีที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงมีจ านวน 11,074 ราย สตรีส่วนใหญ่ถูกกระท าความ
รุนแรงทางกายผูก้ระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเป็นคู่สมรส(ศูนยพ์ิทักษ์สิทธิสตรี
มูลนิธิเพือ่นหญิง, 2549) 
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 ปัจจยัที่ส าคญัของการเกิดความรุนแรงในสตรีจากคู่ชีวิตมิไดเ้กิดจากปัจจยัใดเพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้นแต่ประกอบดว้ยหลายปัจจยัร่วมกนั ไดแ้ก่ ความเช่ือเก่ียวกบัวฒันธรรมการยอมรับอ านาจ
ชายเหนือหญิง การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (จะเด็จ เชาวน์วิไล และคณะ, 2551: 4-13)  ประเทศ
ไทยติดอนัดบัประเทศที่มีคนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอนัดบั 6 ของโลก การใชส้ารเสพติด การ
ขาดการส่ือสารระหวา่งคู่สมรส การหึงหวง/นอกใจคู่สมรส การไดเ้ห็นประสบการณ์ความรุนแรงใน
วยัเด็กหรือการได้รับการกระท าความรุนแรงมาตั้ งแต่เด็ก รวมถึงความกดดันทางเศรษฐกิจและ
ความเครียด เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์การกระท าความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ปี 2553 พบวา่ สาเหตุการกระท าความรุนแรงส่วนใหญ่มาจากการ
เมาสุรายาเสพติดร้อยละ 36.5 รองลงมาเป็นเร่ืองสุขภาพกายจิตใจร้อยละ  18.50 และเร่ืองหึงหวง
นอกใจร้อยละ  17.9ซ่ึงสองล าดับหลังมีจ  านวนน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของสาเหตุเมาสุรายาเสพติด
นอกจากนั้นเป็นเร่ืองเศรษฐกิจร้อยละ 9.2 และเร่ืองส่ือลามกอนาจาร ร้อยละ 1.7  (พชัรินทร์ศิริวิสุทธิ
รัตน์, 2554: 2-3) 

ผลกระทบของความรุนแรงในชีวติคู่ต่อผูถู้กกระท ารุนแรงทางดา้นร่างกายและทางเพศจะ
ไดรั้บบาดเจ็บ บางรายพิการหรือถึงแก่ชีวิต ผลกระทบทางดา้นจิตใจ คือ สูญเสียความมัน่ใจ อับอาย 
กลัวสังคมไม่ยอมรับ มีความกดดัน เครียด หวาดผวา คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด ลงโทษตนเองและที่
ส าคญัคิดวา่ตนเองไดสู้ญเสียคุณค่าความเป็นมนุษย ์บางรายถึงกบัมีอาการทางจิต เสียสติถา้ถูกกระท า
ซ ้ าๆผลกระทบต่อครอบครัว ท าให้ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ครอบครัวได ้เพราะความสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวถูกท าลาย ครอบครัวไม่สงบสุข เกิดความห่างเหิน ขาดความรักความ
เขา้ใจในครอบครัว กลายเป็นครอบครัวแตกร้าวมีการหยา่ร้างเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบถึงสถานภาพ
ของลูก ไม่มีคนดูแล ขาดความรักความอบอุ่น กลายเป็นเด็กเก็บกด มีพฤติกรรมก้าวร้าว และหนี
ออกไปจากบา้นเขา้กลุ่มเพือ่นติดยาเสพติดผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมท าใหส้งัคมที่มีความรุนแรง
เกิดขึ้นกลายเป็นสังคมที่ไม่ปลอดภยั โดยเฉพาะกบัเด็กและสตรีครอบครัวบางครอบครัวเป็นหน่วย
ผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง ดงันั้นเม่ือเกิดความรุนแรงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์, 2548) 

 

 ประเทศไทยได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของผูห้ญิงและการ
เขา้ถึงความยติุธรรมดว้ยมีการก าหนดกฎหมายใหม่และแกไ้ขหรือเพิม่เติมกฎหมายที่มีอยูเ่ดิมโดยในปี 
2550 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ซ่ึงมีบทบญัญติัคุม้ครองความเสมอภาคและการไม่
เลือกปฏิบติัระหว่างเพศอีกทั้งก าหนดขอ้บญัญติัใหม่เก่ียวกบัสิทธิในกระบวนการตุลาการก าหนดให้
บุคคลสามารถเขา้ถึงความยุติธรรม“ได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง”และก าหนดให้สตรีตอ้ง
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ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับการไต่สวนคดีอย่างเหมาะสมและได้รับสิทธิที่จะมีการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมส าหรับคดีเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศข้อบัญญัติใหม่ที่ผนวกเข้ามาอีกประการหน่ึง
ก าหนดให้รัฐตอ้งคุม้ครองผูห้ญิงจากความรุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรมทั้งมีสิทธิไดรั้บการ
บ าบดัฟ้ืนฟูในกรณีที่มีเหตุดงักล่าว (คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, 2555: 6-7) อยา่งไรก็ดี ถึงแม้
จะมีกรอบการท างานดา้นกฎหมายที่ค่อนขา้งเขม้แขง็มากขึ้นแลว้ก็ตามแต่ในทางปฏิบติัเม่ือมีคดีความ
รุนแรงต่อสตรีเพียงไม่ก่ีคดีเท่านั้ นที่ มีการรายงานว่าได้รับการสืบสวนและหรือด าเนินคดีอัน
เน่ืองมาจากปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดเกิดค่อนขา้ง
หละหลวมปัญหาขาดทรัพยากรส าหรับการให้บริการของรัฐรวมไปถึงปัญหาในการติดต่อ
ประสานงานของหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ป้องกันติดตามตรวจสอบและการให้ความช่วยเหลือ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การด าเนินบงัคบัใชก้ฎหมายความรุนแรงในสตรีในระดบัชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
ความเจริญ เช่น เขตชนบท หรือพื้นที่ติดต่อชายแดนต่างๆ ซ่ึงที่การเดินทางล าบากจึงไดรั้บการละเลย 
และมีการบงัคบัใช ้

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ผูศึ้กษาในฐานะนักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่เทศบาล
นครแม่สอด จงัหวดัตาก จึงสนใจที่จะศึกษาสถานการณ์การใชค้วามรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีในเขต
เทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ที่มีประชาชนอาศยัอยูอ่ยา่งหลากหลายเช้ือ
ชาติ อยูใ่นพื้นที่ห่างไกล นอกจากน้ี ยงัพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย และยงัมีความเช่ือ
เก่ียวกบัเพศชายมีอ านาจเหนือเพศหญิง จากขอ้มูลจากเขา้รับการบริการใน โรงพยาบาลแม่สอดพบว่า
ผูห้ญิง ถูกกระท ารุนแรงทางเพศ 39 คน และมี เด็กถูกกระท ารุนแรงทางกาย 24 คน และมีแนวโน้มที่
จะสูงขึ้น(งานประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแม่สอด, 2553) สตรีส่วนใหญ่ที่ถูกกระท า
รุนแรงจะตอ้งจ าทนรับสภาพ และหลายรายถูกกระท าซ ้ าๆ และปัจจุบนัปัญหาดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการ
แกไ้ขอยา่งจริงจงัจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การต่างๆ ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาความรุนแรงใน
ชีวิตคู่ของสตรีในเขตเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อน าขอ้มูลที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้
ประโยชน์ในการน าเสนอหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงภาคประชาชน เพื่อใชใ้นการวางแผนในการ
พฒันาคุณภาพชีวติของสตรีเพือ่การลดความรุนแรงในชีวติคู่ต่อไป 

1.2วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพือ่ศึกษาความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก 

1.2.2 เพือ่ศึกษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในชีวติคู่ของประชากรสตรีในเขตเทศบาล
นครแม่สอด จงัหวดัตาก 
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1.3ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาความรุนแรงในชีวติคู่ในลกัษณะสตรีเป็นผูถู้กกระท าจากสามี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ และดา้นเพศในระช่วง 12 เดือน และศึกษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในชีวติคู่ของ
สตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก เก็บขอ้มูลช่วง เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2558 

1.4นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 สำมี ในการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงคู่ครองของสตรีที่อยูกิ่นกนัฉนัทส์ามี-ภรรยา โดยอาจจด
ทะเบียนสมรส หรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ได ้

 ควำมรุนแรงในชีวิตคู่หมายถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกบัสตรี เน่ืองจากสามีทั้ง 3  ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นเพศ ในตลอดช่วงชีวติที่อยูร่่วมกนั และในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา 

ควำมรุนแรงด้ำนร่ำงกำย  หมายถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกบัสตรี โดยถูกท าร้ายร่างกาย จาก
สามีดว้ยการใชก้ าลงัไดแ้ก่ เตะ ต่อย ตบ ตี หรือท าร้ายดว้ยอาวธุ   

ควำมรุนแรงด้ำนจิตใจ  หมายถึง  ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกบัสตรี จากการที่สามีใชค้  าพดู  ดุด่า  
ดูถูกเหยยีดหยาม ข่มขู่  เสียดสี แดกดนัสตรี บงัคบัจิตใจใหท้  าในส่ิงที่ไม่ชอบ นอกใจ  กกัขงัหน่วง
เหน่ียวไม่ใหไ้ปไหน และไม่ยอมใหเ้งินกบัสตรี 

ควำมรุนแรงด้ำนเพศหมายถึงการที่สามีบงัคบัขม่ขืนใหมี้เพศสมัพนัธ ์ทั้งๆที่สตรีไม่เตม็ใจ  

 บุคลิกภำพของสตรี และสำมี ไดจ้ากการรับรู้ของสตรีผูเ้ป็นภรรยา ต่อบุคลิกภาพของตนเอง 
และสามี ในประเด็นต่อไปน้ี 

ขี้โมโห/เจา้อารมณ์ การควบคุมตวัเองภาวะเครียด มีพฤติกรรมชอบใชค้วามรุนแรงในการ
แกปั้ญหาและการมีอาวธุในครอบครอง 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตากผู ้
ศึกษาไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
การก าหนดตวัแปร โดยน าเสนอตามล าดบัไดด้งัน้ี 

2.1ความหมายของความรุนแรงในชีวติคู่ 

2.2 สถานการณ์ความรุนแรงในชีวติคู่ 

2.2.1 ประเภทของความรุนแรงในชีวติคู่ 

2.2.2 ธรรมชาติของความรุนแรงในชีวติคู่ 

2.2.3 ผลกระทบความจากรุนแรงในชีวติคู่ 

2.3ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในชีวติคู่ 

2.4 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.5.1 งานวจิยัภายในประเทศ 

2.5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.1ความหมายของความรุนแรงในชีวิตคู่ 

สหประชาชาติ(2537 อา้งใน เครือข่ายสตรี, 2556) ไดใ้ห้ความหมายของความรุนแรงใน
ชีวติคู่วา่หมายถึง การใชค้วามรุนแรงใดๆ อนัสืบเน่ืองมาจากแตกต่างระหวา่งเพศหญิง – เพศชาย ซ่ึงมี
ผลหรือมกัจะมีผล ท าใหเ้กิดอนัตรายหรือความเดือนร้อน ทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจต่อทั้งผูห้ญิง
และผูช้าย ซ่ึงความรุนแรงต่อในชีวิตคู่นั้นเกิดขึ้นไดใ้นทุกมิติของสังคม ทั้งในครอบครัว ในชุมชน 
สถานที่ท  างานและสถาบนัการศึกษา 
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กฤตยา อาชวนิจกุล (2539อ้างถึงใน ศิโรรัตน์ โชติกสถิตย,์ 2542: 20) กล่าวว่า ความ
รุนแรงในชีวติคู่ หมายถึง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ผูห้ญิงและสามี 
หรืออดีตสามี หรือคู่รัก ท าทารุณกรรมซ่ึงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบตั้งแต่การท าร้ายร่างกาย ต่อยเตะ ทุบ
ตีดว้ยวตัถุ กระทืบ ท าให้บาดเจ็บ หรือกระท าฆ่าให้ตาย จนถึงการบีบบงัคบัหรือบีบคั้นจิตใจ การด่า
ข่มขวญั การกักขงั รวมไปถึงการแสดงออกด้วยการบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม การปฏิเสธให้
ความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน และการดูถูกเหยยีดหยามฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึง 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548) ไดใ้หค้วามหมายของความ
รุนแรงว่าหมายถึง การกระท าใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ และ
ทางเพศ โดยการบงัคบั ขู่เข็ญ ท าร้ายทุบตี คุกคาม จ ากดั กีดกนัเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะ และในการ
ด าเนินชีวติส่วนตวัซ่ึงเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดความทุกขท์รมานทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่
ผูถู้กกระท าในขณะที่องคก์ารสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายของความรุนแรงในชีวิตคู่(อา้งถึงใน 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2548) ในปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจดัความ
รุนแรงต่อสตรี หมายถึงการกระท าใดๆ ที่เป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ ซ่ึงเป็นผลให้เกิด
ความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิต
ส่วนตวั       

เกลล์และสเตราส์(Gelles& Straus, 1979) ไดใ้ห้ความหมายของความรุนแรงต่อภรรยา/
สามีว่าหมายถึงการที่สามีกระท าต่อภรรยา/สามี อันเป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บปวดทางร่ายกาย 
ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงการเสียชีวิต ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวประกอบดว้ย การฟาด หรือพยายามจะ
ฟาดดว้ยส่ิงของ การทุบหวดหรือเฆ่ียน การบีบคอ การขู่จะท าร้ายด้วยมีหรือปืน และการใชมี้ดแทน
หรือยงิปืนใส่ 

ความรุนแรงในชีวติคู่ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี หมายถึง ความรุนแรงต่อสตรีที่เกิดจาก
การกระท าจากสามี ซ่ึงท าใหเ้กิดความทุกขท์รมานแก่สตรี เป็นความรุนแรงทั้ง 3 ดา้น คือ  ดา้นร่างกาย  
เช่น การทุบ ตี เตะ ต่อย กระทืบ หรือท าร้ายด้วยวตัถุต่างๆ จนถึงการฆ่าให้ตาย ด้านเพศ เช่น การ
บงัคบัจิตใจให้สตรีมีเพศสัมพนัธ์โดยที่ไม่เต็มใจ  ดา้นจิตใจ เช่น  การบงัคบัจิตใจ การดุด่า  ข่มขู่ การ
นอกใจ การกกัขงัหน่วงเหน่ียว การบงัคบัทางเศรษฐกิจ เช่นไม่ใหเ้งินใช ้เป็นตน้  

2.2  สถานการณ์การใช้ความรุนแรงในชีวิตคู่ 

 1.  องคก์ารอนามยัโลก(2557) กล่าววา่ ผูห้ญิงทัว่โลกถูกกระท าความรุนแรงจากผูอ่ื้น และจาก
สามีหรือคู่ครอง ตลอดช่วงชีวติที่ผา่นมาสูงถึงร้อยละ 35  ทั้งเคยถูกกระท าความรุนแรงทางดา้น 
ร่างกาย จิตใจ และดา้นเพศ  ร้อยละ 30   



 

7 
 

2.  จากการส ารวจขอ้มูลสถานการณ์ความรุนแรงในการใชชี้วติคู่ในภาพรวม 76 จงัหวดั ปี 
2556 ของส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์(2556, ก-จ) สรุปได้ว่า 
สถานการณ์ความรุนแรงในการใช้ชีวิตคู่เกิดจากลักษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวไม่
อบอุ่น  ร้อยละ 13.42 และมีสาเหตุส าคัญที่ท  าให้ เกิดความรุนแรงในครอบครัว คือ  เมาสุรา 
ความเครียด/ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาการเสพยาเสพติด ตามล าดบัโดยส่วนใหญ่มีลกัษณะของการ
กระท าความรุนแรงเป็นการใชค้วามรุนแรงทางจิตใจมากที่สุด รองลงมาคือ ทางร่างกายและทางเพศ 
ตามล าดบั โดยคู่ชีวติที่มีโอกาสจะใชค้วามรุนแรงในชีวติคู่ส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ี่มีความสมัพนัธร์ะหวา่ง
คู่ที่ไม่อบอุ่น เป็นผูท้ี่มีอารมณ์รุนแรงหรือชอบใชก้ าลงัในการตดัสินปัญหา นอกจากน้ี ศูนยป์ฏิบตัิการ
เพื่อป้องกนัการกระท าความรุนแรงในชีวิตคู่ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
(2557) ไดส้รุปสถิติการกระท าความรุนแรงในสตรีไวด้งัน้ี  

ตารางที่ 2.1 สถิติการถูกท าร้ายของสตรีในประเทศไทย จ าแนกตามประเภทของความรุนแรง 

 

ปี สถิติการถูกท าร้ายของสตรีในประเทศไทย จ าแนกตามประเภทของความรุนแรง 

ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศ ทางสังคม อื่นๆ ไม่ระบุ 

2554 135 73 23 8 2 1 

2555 141 66 30 10 1 0 

2556 154 82 62 30 3 0 

รวม 430 221 115 48 6 1 

ที่มา: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2557) 

 
2.2.1 ประเภทของความรุนแรงต่อสตรี 

 1) ความรุนแรงต่อร่างกาย ทางเพศและจิตใจที่เกิดขึ้นในระหวา่งการใชชี้วติคู่ร่วมกนั 
รวมถึงการทุบตี การทารุณกรรมทางเพศโดยฝ่ายที่ถูกกระท าไม่ยนิยอม ความรุนแรงอนัมีเหตุมาจาก
ของหมั้นที่ฝ่ายหน่ึงให้กับครอบครัวอีกฝ่ายหน่ึง การขลิบอวยัวะเพศสตรี/บุรุษ และขอ้ปฏิบตัิตาม
ประเพณีต่างๆ อนัเป็นอนัตรายต่อสตรี/บุรุษอนัเป็นความรุนแรงทีไ่ม่ไดเ้กิดจากคู่สมรสเอง 
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 2) ความรุนแรงต่อร่างกาย เพศ และจิตใจที่เกิดขึ้นภายในชุมชนทัว่ไป รวมถึงการ
ข่มขืน การทารุณกรรมทางเพศ การลวนลามทางเพศ การข่มขู่ในสถานที่ท  างาน ในสถาบนัการศึกษาและ
สถานที่ต่างๆ การคา้และการบงัคบัคา้ประเวณี              

นันทพนัธ์ชินล ้ าประเสริฐ (2546) ระบุวา่ การศึกษาเก่ียวกบัความรุนแรงในชีวิตคู่มี
ขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุมประเภทของความรุนแรงในทุกดา้นตามที่ระบุโดยองคก์ารอนามยัโลก 
(1995)ก าหนด และมีสอดคล้องกับการแบ่งประเภทความรุนแรงในชีวิต โดยส่วนใหญ่เป็นความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรีของรณชัย คงสกนธ์ (2548) ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปรายละเอียดของประเภท
ความรุนแรงในชีวติคู่ไดด้งัน้ี 

1)  ความรุนแรงต่อร่างกายซ่ึงหมายรวมถึง การทุบตี ต่อยเตะ กระทืบ กระชากลากถู 
หรือท าร้ายดว้ยวตัถุต่างๆ ภรรยา หรือสามี (Battering) จนถึงการฆ่าให้ตาย ความรุนแรงที่เกิดจากการ
ถอนสินสอดของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย (Dowry – related violence) การข่มขืนโดยคู่สมรส (Marital 
rape) การขลิบอวยัวะเพศหญิง (Female genital multilation) และการปฏิบตัิตามประเพณีอ่ืนๆที่เป็น
อนัตรายต่อคู่และความรุนแรงที่เกิดจากคนอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรส (Non – spousal violence) รวมถึงความ
รุนแรงจากการหาประโยชน์บนร่างกายผูห้ญิงโดยการอนาจาร (Violence related to exploitation) 

2)  ความรุนแรงทางเพศ  ไดแ้ก่การข่มขืนกระท าช าเราการลวนลามล่วงละเมิดทาง
เพศหรือท าอนาจาร (Sexualharassment)สามารถเกิดขึ้ นในชุมชนทั่วไปหรือที่สาธารณะและใน
รูปแบบต่างรวมถึงการบงัคบัให้คู่ชีวิตคา้ประเวณี (Forced prostitution) และการบังคบัร่วมเพศกับ
ภรรยา/สามีที่ไม่เตม็ใจ หรือใหร่้วมเพศกบับุคคลอ่ืน หรือกบัสตัวด์ว้ย 

3)  ความรุนแรงทางจิตใจเกิดจากการด่าทอที่เกิดขึ้นระหวา่งสามีและภรรยา การดูถูก
เหยยีดหยาม กกัขงั ควบคุม การบงัคบัทางเศรษฐกิจและสังคม และอาจเป็นการกระท าที่เกิดจากการ
กระท าของรัฐไม่วา่จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามหรือเกิดจากการปล่อยปละละเลยของรัฐในการแกปั้ญหาอยา่ง
จริงจงัการกระท ารุนแรงในชีวติคู่ พบวา่ มกัจะเกิดขึ้นกบัภรรยา ซ่ึงเกิดจากการกระท าของสามี/คู่ครอง
อนัหมายรวมถึงการท าหมนัหรือบงัคบัให้ท  าแทง้การขืนบงัคบัหรือใชก้ าลงัให้ใชว้ิธีการป้องกนัการ
ตั้งครรภโ์ดยที่ผูห้ญิงไม่เตม็ใจหรือการเลือกเพศทารกโดยการฆ่าทารกเพศหญิงเป็นตน้ 

การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาไดแ้บ่งประเภทของการใชค้วามรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรี
ในเขตเทศบาลนครแม่สอดจงัหวดัตากโดยมีความสอดคลอ้งกบัองค์การอนามยัโลก (1995 อา้งใน 
นนัทพนัธ์ชินล ้ าประเสริฐ (2546) และรณชยั คงสกนธ ์(2548)ซ่ึงแบ่งประเภทของการใชค้วามรุนแรง
ในชีวติคู่ของสตรีไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นเพศ และดา้นจิตใจ 
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2.2.2 ธรรมชาติของการใช้ความรุนแรงในชีวิตคู่ 

ความรุนแรงระหวา่งคู่ชีวิตจดัเป็นความรุนแรงเชิงวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ดงัที่ โยฮาน
กลัตุง (JohanGaltung, 1969) ไดว้เิคราะห์ระดบัความรุนแรงไว ้ไดแ้ก่ ความรุนแรงทางตรง และความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง ทั้งน้ี ลกัษณะการกระท ารุนแรงทางกายและทางเพศเป็นความรุนแรงทางตรง 
โดยพบวา่ การขืนใจเพื่อจะร่วมเพศผูห้ญิงซ่ึงเป็นภรรยา/คู่ครองของตน เป็นส่ิงที่ปฏิบติักนัมาชา้นาน 
และรับรู้จนเป็นแนวคิดสืบๆ กันมาว่า ภรรยามีหน้าที่สนองความตอ้งการทางเพศให้แก่สามี แม้ว่า
ตวัเองไม่ต้องการหรือไม่พร้อมก็ตาม ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีจัดว่าเป็นความรุนแรงเชิงวฒันธรรม 
(สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม, 2552) ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง หมายถึง การมีกฎหมายที่ไม่เป็น
ธรรมต่อสตรีผูเ้ป็นภรรยา/คู่ครอง ซ่ึงเปิดโอกาสให้สามีสามารถกระท าการอนัไม่ควร เช่น การตบตี
ภรรยา/คู่ครองได ้ดงัเช่น กฎหมายขององักฤษในศตวรรษที่ 17 ซ่ึงให้อ านาจสามีสามารถตบตีภรรยา/
คู่ครองได ้นอกจากน้ี ภรรยา/คู่ครองไม่มีสิทธิในดา้นการเงินของครอบครัว (Brabcova, 2004) ในขณะ
ที่ประเทศไทยก็มีกฎหมายไทยในอดีตที่แสดงถึงการที่ภรรยา/คู่ครองต้องอยู่ใต้อ  านาจสามี คือ 
กฎหมายตราสามดวง ที่ไดบ้ญัญตัิไวว้่า “สามีภริยาอยูด่ว้ยกัน ภริยามีความผิด สามีจะปราบปราม ตี
โบยหญิง หญิงจะเอาโทษแก่สามีนั้นมิได ้ถา้ภริยาด่าว่าหยาบชา้แก่สามี ให้ภริยาเอาขา้วตอกดอกไม ้
ขอโทษแก่สามีจึงควร”(พรพไิลถมงัรักษส์ตัว,์ 2539) 

ธรรมชาติของความรุนแรงที่เกิดจากการใชชี้วิตคู่มกัมีลกัษณะเฉพาะที่เรียกวา่ “วงจร
ความรุนแรง”  (Cycle Of Violence) ที่ไม่รู้จบและจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ (นันทนา  ธนา
โนวรรณ และคณะ, 2551)  ระยะของปรากฏการณ์ความรุนแรง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเร่ิม
ตึงเครียด ระยะของการท าร้ายร่างกาย และระยะด่ืมน ้ าผึ้งพระจนัทร์ ตวัอยา่งเช่น ในระยะเร่ิมตึงเครียด 
สามีเร่ิมพูดจากา้วร้าวด่าว่า คุกคามหรือขวา้งปาขา้วของ ส่วนใหญ่พบว่าสามีจะมีพฤติกรรมการด่ืม
สุราหรือใชส้ารเสพติดร่วมดว้ย (Tjaden P, Thoennes N., 2000 อา้งถึงใน นันทนา  ธนาโนวรรณ และ
คณะ, 2551) ในขณะที่สตรีพยายามที่จะหลบหรือไม่เผชิญหน้า เพื่อให้สามีสงบลงและเพื่อเป็นการ
หลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความรุนแรงในระยะต่อมา  หากการหลีกเล่ียงดงักล่าวไม่ส าเร็จก็จะเขา้สู่ระยะของ
การท าร้ายร่างกายโดยสามีจะเร่ิมลงมือท าร้ายในลกัษณะต่างๆ เช่น ตบตี เตะต่อย ทุบตี กระทืบ ใชน้ ้ า
ร้อนลวกหรือใชอ้าวธุปืน มีด และอ่ืนๆ ท าให้สตรีไดรั้บบาดเจบ็ทางกายเป็นอยา่งมาก ฝ่ายสตรีจะรู้สึก
ไร้เร่ียวแรงหมดทางสู้และอดทนต่อความรุนแรงจนกวา่สถานการณ์จะสงบลง  จากนั้นจะเขา้สู่ระยะ
น ้ าผึ้งพระจนัทร์ ระยะน้ีสามีจะท าทุกอยา่งเพือ่ชดเชยความผดิที่เกิดขึ้นเช่น  ซ้ือของที่ชอบมาให ้พดูจา
เอาอกเอาใจ ตามงอนงอ้ขอคืนดีและสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือไม่มีการท าร้ายอีก ซ่ึง
ความจริงแลว้เหตุการณ์รุนแรงน้ีมักจะเกิดขึ้นซ ้ าๆ โดยจะกลบัเขา้สู่วงจรใหม่อีกคร้ัง และอาจเพิ่ม
ความถ่ีและทวคีวามรุนแรงมากขึ้นตามล าดบั 
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 ผลกระทบของความรุนแรงในชีวิตคู่ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548) กล่าวถึงผลกระทบของ
ความรุนแรงในชีวติคู่ซ่ึงแบ่งเป็นผลกระทบต่อผูถู้กกระท า ผลกระทบต่อครอบครัวและผลกระทบต่อ
ชุมชนและสงัคมซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1)  ผลกระทบต่อผูถู้กกระท า 

(1)  สตรี/บุรุษที่ถูกกระท ารุนแรงทางดา้นร่างกายและทางเพศจะไดรั้บบาดเจ็บ บาง
รายพิการหรือถึงแก่ชีวิต และผูห้ญิงที่ถูกล่วงเกินทางเพศ ในสตรีอาจตั้ งครรภ์โดยไม่พึงประสงค ์
น าไปสู่ปัญหาการท าแทง้ หรือมีบุตรโดยไม่พร้อม กลายเป็นปัญหาสังคม ติดเอดส์หรือเป็นโรคจาก
การ มีเพศสมัพนัธ ์   

(2) สตรี/บุรุษที่ถูกกระท าทารุณกรรมจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจ คือ สูญเสีย
ความมั่นใจ อับอาย กลัวสังคมไม่ยอมรับ มีความกดดัน เครียด หวาดผวา คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด 
ลงโทษตนเองและที่ส าคญัคิดวา่ตนเองไดสู้ญเสียคุณค่าความเป็นมนุษย ์บางรายถึงกบัมีอาการทางจิต 
เสียสติถา้ถูกกระท าซ ้ าๆ     

2)  ผลกระทบต่อครอบครัว     

(1)  ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ครอบครัวได้ เพราะความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวถูกท าลาย ครอบครัวไม่สงบสุข เกิดความห่างเหิน ขาดความรักความเขา้ใจใน
ครอบครัว กลายเป็นครอบครัวแตกร้าว     

(2)  การหยา่ร้างมีมากขึ้น ส่งผลกระทบถึงสถานภาพของลูก ไม่มีคนดูแล ขาด
ความรักความอบอุ่น กลายเป็นเด็กเก็บกด มีพฤติกรรมกา้วร้าว และหนีออกไปจากบา้นเขา้กลุ่มเพื่อน
ติดยาเสพติด     

3)  ผลกระทบต่อชุมชนและสงัคม      

(1)  สงัคมไทยกลายเป็นสงัคมไม่ปลอดภยัโดยเฉพาะกบัเด็กและสตรี       

(2)  การทะเลาะเบาะแวง้ การด่าทอทุบตีท าร้ายกันในครอบครัว ส่งผลให้เกิด
ความร าคาญกบัเพือ่นบา้นและชุมชน ท าใหข้าดความสนัติสุข      

(3) ครอบครัวบางครอบครัวเป็นหน่วยผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง ดงันั้นเม่ือเกิด
ความรุนแรงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และส่ิงแวดลอ้ม     
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(4)  ปัญหาสงัคมจะเพิม่มากขึ้น เน่ืองจากสถาบนัครอบครัวไม่สามารถรวมตวัเป็น
พลงักลุ่มหรือชุมชนที่จะบ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ ต่อสงัคมได ้    

(5)  ปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพของสตรี 
พฒันาความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ และเป็นการท าลายเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งเสมอภาคและสนัติสุข 

 ผลที่เกิดขึน้หลังเกิดความรุนแรง 

เม่ือเกิดความรุนแรงขึ้นผูถู้กกระท าส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะใชสิ้ทธิทางกฎหมายในการ 
ป้องกนัตนเองเน่ืองจาก             

(1) กระบวนการในการสอบสวนในชั้นต ารวจ อยัการและการสืบพยานในชั้นศาล
ไม่เอ้ือให้ผูถู้กกระท าตอ้งการด าเนินคดีเพราะ รู้สึกเหมือนถูกกระท าซ ้ าอีกคร้ัง และในบางกรณี
ผูก้ระท าไม่ไดรั้บโทษ ท าใหเ้กิดความยา่มใจ มีการกระท าซ ้ าอีกและจะทวคีวามรุนแรงขึ้น 

(2)  ยงัไม่มีกฎหมายที่ให้อ  านาจเจ้าหน้าที่ทั้ งภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้า
แทรกแซงและช่วยเหลือไดเ้ม่ือเกิดปัญหา รวมทั้งกฎหมายยงัไม่เอ้ือต่อการแกไ้ขปัญหา 

(3)  ยงัไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบต่อปัญหาโดยตรง แต่เป็นการด าเนินการโดย
หน่วยงานเล็กๆ หลายหน่วยงาน กระจดักระจาย และไม่มีการประสานงานกนัอยา่งเป็นระบบ 

(4)  ผูเ้สียหายไม่ตอ้งการด าเนินการทางกฎหมาย เน่ืองจากกลัวตกเป็นข่าวใน
ส่ือมวลชนต่างๆ 

2.3  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรงในชีวิตคู่ 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีในชีวิตคู่ 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์(2548) กล่าวว่า สภาพความ
รุนแรงทัว่ไปที่เกิดขึ้นในชีวติคู่มีปัจจยัที่เก้ือหนุนหลากหลายปัจจยั ซ่ึงสามารถสรุปไดพ้อสงัเขปดงัน้ี 

1)  สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต ่าในปัจจุบนั ส่งผลให้มีการเลิกจา้งงาน ค่าครองชีพสูง 
รายรับไม่เพียงพอกบัรายจ่าย ท าให้เกิดความเครียดทั้งในครอบครัวและสังคม เป็นผลให้เกิดการใช้
ความรุนแรงและมีอตัราการฆ่าตวัตายเพิม่สูงขึ้น           

2)  สภาพแวดลอ้มในสงัคมปัจจุบนัมีแหล่งอบายมุข การใชส้าร เสพติด ธุรกิจบริการ
ทางเพศ แรงงานเด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ส่ือลามกอนาจารและส่ือความรุนแรงต่างๆ มีอยู่
ทัว่ไป          
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3)  ปัญหาอาชญากรรม การปล้น จ้ี ฆ่า ข่มขืน รวมทั้งการท าร้ายทารุณทางร่างกาย
และทางเพศมีมากขึ้น โดยผูถู้กกระท าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและสตรี ซ่ึงนับวนัจะมีอายุน้อยลงและ
ผูก้ระท าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยูใ่นครอบครัวหรือเป็นคนที่รู้จกักบัผูถู้กกระท า 

4)  ความเช่ือ วฒันธรรม และค่านิยมทางสังคม ที่ให้อ  านาจและสิทธิชายเหนือหญิง 
หรือให้ผูช้ายเป็นใหญ่ในสงัคม ผูใ้หญ่เหนือเด็กจะท าร้ายทุบตี บงัคบัขู่เข็ญหรือท าอะไรกบัผูห้ญิงและ
เด็กก็ได ้       

ในขณะที่สภาพความรุนแรงในชีวิตคู่ที่มีผลต่อสตรีเป็นปัจจยัที่เก้ือหนุนหลากหลาย
ปัจจยั ซ่ึงสามารถสรุปไดพ้อสงัเขปดงัน้ี(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2548) 

1)  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเด่ียวมี
มากขึ้น ดังนั้ นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตอ้งเผชิญด้วยตนเอง ไม่มีผูเ้ข ้ามาไกล่เกล่ียปัญหา ขาดการ
ควบคุมอารมณ์และทกัษะในการแก้ไขความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดความ รุนแรงใน
ครอบครัวและการหยา่ร้าง  

2)  ปัญหาความไม่รับผดิชอบต่อครอบครัวของสามี เช่น ชอบด่ืมสุรา ส่ิงเสพติดต่างๆ 
การเที่ยวเตร่ การเล่นการพนนัจนไม่มีเงินทองเหลือใชจ่้ายในครอบครัว          

3) ปัญหาความเครียดหลายครอบครัวเผชิญกับความเครียดจากงาน ปัญหาการเงิน 
ปัญหาระหวา่งสามีกบัภรรยา หรือพอ่แม่เป็นสาเหตุหน่ึงที่ใชค้วามรุนแรงหรือท าร้ายลูก          

4)  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่น ามาใชเ้พือ่พฒันาประเทศ ท าให้มีการยา้ยถ่ินเพื่อ
หางานท า เป็นผลใหค้วามสมัพนัธใ์นครอบครัวไม่แน่นแฟ้น 

5)  ความเช่ือที่ผิดๆ ว่าเร่ืองครอบครัวเป็นเร่ืองส่วนตวั ท าให้ ผูห้ญิงที่ประสบปัญหา 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะปกปิด หรืออาจจะอาย หรือคิดว่าคนอ่ืนไม่สามารถช่วยได้ ท  าให้ปัญหายิ่งลุกลาม
รุนแรงขึ้น และดว้ยความเช่ือเช่นน้ี ท  าใหค้นรอบดา้นไม่ตอ้งการเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือช่วยเหลือ           

6)  เศรษฐกิจผูห้ญิงส่วนใหญ่ยงัตอ้งพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากผูช้ายท าให้ขาดอ านาจใน
การต่อรอง ตอ้งอยูใ่นสภาพที่ยอมจ านน           

ดว้ยบริบททางสังคม นอกจากจะท าให้ผูห้ญิงตอ้งถูกท าร้ายทั้งทางกาย ทางเพศ และ
ทางจิตใจแล้ว ผูห้ญิงที่ถูกกระท ารุนแรงส่วนใหญ่ยงัต้องทนเก็บปัญหาไวก้ับตัว ไม่อาจเปิดเผย
เร่ืองราว หรือขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนได้ส่วนหน่ึงเป็นเพราะเหตุผลทางสถานะทางสังคม การ
ตอ้งการรักษาความเป็นครอบครัวไว ้เหตุผลเร่ืองลูก การกลวัคู่ครองไปมีคู่นอนคนใหม่ การกลวัถูกตี
ตราจากสงัคมว่าถูกกระท ารุนแรง เป็นตน้ (The Department of Justice Canada, 2001) หากตอ้งเปิดเผย
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การถูกกระท ารุนแรง ก็มกัเป็นเพราะถูกกระท ารุนแรงจนไม่สามารถทนไดอี้กต่อไปจึงตอ้งขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลภายในครอบครัว บุคคลภายนอกครอบครัว รวมถึง
องคก์รใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ขณะที่บางรายอาจถูกจ ากดัพื้นที่ในการพกัอาศยัหรือถูกจ ากดัการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารจากภายนอก ท าให้ไม่สามารถขอความช่วยเหลือ หรือไม่ทราบขอ้มูลหน่วยงานองคก์ร
ที่ใหค้วามช่วยเหลือต่างๆเป็นตน้ 

ปัจจยัที่ส่งผลใหเ้กิดความรุนแรงในชีวติคู่ เช่น โครงสร้างทางสงัคมที่ระบบความคิดเน้น
อ านาจของผูช้ายที่มีอ  านาจเหนือวา่ผูห้ญิงความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิตคู่  ผูช้ายที่เคยมีประสบการณ์กบั
ความรุนแรงในวยัเด็ก มีอาวุธในครอบครอง ด่ืมแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด มีปัญหาความเครียดใน
ชีวิตประจ าวนั สูญเสียสถานภาพ เช่น ตกงาน รวมถึงคนที่ขาดทกัษะชีวิตในการระงบัความโกรธ 
ระงบัความขดัแยง้ และการรับมือกบัความเครียด นอกจากน้ียงัมีปัจจยัสนับสนุนให้เกิดความรุนแรง 
เช่น สภาพบ้านเรือนตั้ งอยู่โดดเด่ียว เพื่อนบ้านไม่สนใจครอบครัวอ่ืน ค่านิยมในชุมชนที่มอง
สถานภาพของผูห้ญิงดอ้ยกวา่ผูช้าย วฒันธรรมการไม่แทรกแซงครอบครัวอ่ืน โดยเฉพาะการกระท า
ความรุนแรงระหวา่งคนในครอบครัวดว้ยกนั คนที่เป็นเพือ่นบา้นไม่อยากยุง่เก่ียว (นิเวศน์ วงศสุ์วรรณ
, 2552)  และปัจจยัที่มีผลต่อความรุนแรงในชีวิตคู่ ไดแ้ก่รูปแบบการแต่งงาน  ความรู้สึกวา่ครอบครัว
เป็นที่พึ่งได ้ความสมัพนัธร์ะหวา่งคู่ครอง และประสบการณ์ความรุนแรงในวยัเด็ก หญิงที่แต่งงานโดย
ไม่มีพิธีการ มีความรุนแรงทางกายสูงกว่าหญิงที่แต่งงานโดยจดทะเบียนและมีพิธีการถึง 2.3 เท่า  
ความรุนแรงทางกายในหญิงที่รู้สึกวา่ครอบครัวเป็นที่พึ่งได ้มีร้อยละ 14.3 ขณะที่ครอบครัวเป็นที่พึ่ง
ไม่ไดมี้ความรุนแรงร้อยละ 21  การที่ครอบครัวเป็นที่พึ่งไม่ไดไ้ม่มีผลในการลดการเกิดความรุนแรง
ทางเพศ เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ครองพบว่า หากคู่ที่มีการทะเลาะกนับ่อยคร้ังมากเท่าไร ความ
รุนแรงจะยิง่มีมากขึ้น และประสบการณ์ในวยัเด็กยิ่งประสบการณ์ทั้งพบเห็นแม่ถูกพ่อท าร้าย หรือ
ตนเองถูกคนในครอบครัวท าร้าย โอกาสเกิดความรุนแรงจะยิง่สูงขึ้น นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อลูก
โดยแสดงออกผ่านพฤติกรรมด้านอารมณ์ เช่น ดูดน้ิว ปัสสาวะรดที่นอน ขี้ อาย หรือมีพฤติกรรม
กา้วร้าว การเรียนไม่ดี และหนีออกจากบา้น เป็นตน้ (ช่ืนฤทยั  กาญจนะจิตรา และสุภรต ์ จรัสสิทธ์ิ, 
2552) 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548) กล่าววา่ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ใชค้วามรุนแรงในชีวติคู่ดงัน้ี 

1)  ปัจจยัดา้นค่านิยม เจตคติของสงัคม ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

(1)  สังคมยงัมีค่านิยมและเจตคติที่ไม่เหมาะสม เก่ียวกับความไม่เท่าเทียมกัน
ระหวา่งหญิงกบัชาย เช่น แนวคิดที่ว่าภรรยาเป็นสมบติัของสามี ผูช้ายมีอ านาจเหนือผูห้ญิง ผูห้ญิงเป็น
วตัถุทางเพศ         
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(2)  เจตคติของสังคม ในเร่ืองบทบาทหญิงชาย ให้ความส าคญัและคาดหวงัเพศชาย
ในฐานะผูน้ า ผูต้ ัดสินใจ ผูสื้บทอดเช้ือสายทางครอบครัว เพราะเพศชายมีร่างกายที่แข็งแรงกว่า
สามารถปกป้องผูอ่้อนแอทางร่างกาย คือผูห้ญิงและเด็กได ้        

(3)  เจตคติทางสังคมที่มีแนวโน้มจะประณามผูห้ญิงและเด็กว่าเป็นผูส้ร้างเง่ือนไข
ให้เกิดความรุนแรง มากกว่าจะเขา้ใจถึงสิทธิสตรี สิทธิเด็ก และเรียนรู้ที่จะแสดงความเคารพในสิทธิ
สตรีและสิทธิเด็กอยา่งจริงจงั        

(4) ความเช่ือที่ผิดๆ เก่ียวกบัปัญหาความรุนแรง เช่น ความรุนแรงในชีวติคู่เป็นเร่ือง
ส่วนตวั ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นเพราะ ผูห้ญิงเป็นฝ่ายผิด หรือสมยอมเอง ท าให้ผูป้ระสบปัญหา
พยายามปิดไวเ้ป็นความลบั และดว้ยความเช่ือดงักล่าวท าใหค้นในสังคมไม่ตอ้งการ เขา้ไปยุง่เก่ียวและ
ใหค้วามช่วยเหลือ ท าใหปั้ญหาเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ 

2) ปัจจยัด้านครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคัญที่ก่อให้เกิดสภาพความรุนแรง สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 

(1) ความไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ อาย ุสุขภาพอนามัย และ
ฐานะทางเศรษฐกิจ ส่งผลใหเ้กิดความรุนแรง      

(2) พฤติกรรมของคู่สมรสได้ก่อให้เกิดความรุนแรงในชีวิตคู่ เช่น การนอกใจคู่
สมรส 

(3) การด่ืมสุรา การติดการพนัน การไม่ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ งานบา้น การดูแลลูก เป็นตน้      

(4) การขาดการให้ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมตวัเป็นพ่อแม่ที่ดี หนา้ที่ของพอ่แม่ การ
เล้ียงดู ใหค้วามอบอุ่นแก่ลูก     

(5) การอบรมเล้ียงดูลูกชายหญิงไม่เท่าเทียมกนั ขณะที่ลูกผูห้ญิงไดรั้บการอบรมให้
เป็นกุลสตรีวา่นอนสอนง่าย จะตอ้งพึ่งพิงผูช้าย เช่ือฟัง เป็นผูต้าม เก่งงานบา้นงานเรือน ไม่เป็นอิสระ
ในการไปไหนมาไหน ในขณะที่อบรมลูกผูช้ายใหเ้ขม้แขง็ มีความเป็นลูกผูช้าย มีอิสระ มีเจตคติเร่ือง
เพศที่สามารถแสดงออกไดเ้ตม็ที่ รวมทั้งการอบรมเล้ียงดูที่ขาด ศีลธรรม จริยธรรม ขาดการศึกษาที่ท  า
ใหไ้ม่รู้บทบาทหนา้ที่ของตน     

(6) การขาดความรู้ในเร่ืองการวางแผนครอบครัว ขาดทักษะชีวิต ทักษะในการ
ส่ือสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ใช่เอาชนะกันด้วยเหตุผลอย่างเดียว ได้แก่ การแสดง
ความรู้สึกนึกคิดของตน การถามและ รับฟังความเห็นผูอ่ื้น การยอมรับช่ืนชมอีกฝ่ายหน่ึง รวมถึงความ
ไม่เขา้ใจกนัภายในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา เช่น ความหึงหวง การไม่ปรับตวัเขา้หากนัระหว่าง
บทบาทหญิงชาย เป็นตน้     
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(7) ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ยากจน การไม่มีอาชีพการงานที่แน่นอนและการ
วา่งงาน     

(8) การขาดความรู้เร่ืองเพศสัมพนัธ์ ปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้ง
การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

3) ปัจจยัดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
(1) ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า การเลิกจา้งงาน ธุรกิจลม้ละลาย ค่าครองชีพสูง ท าใหเ้กิด

ความเครียด เป็นสาเหตุที่ช่วยใหเ้กิดความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งในครอบครัวและสงัคม 
(2) ลักษณะนิสัยการใช้จ่ายเกินตวั บริโภคนิยม วตัถุนิยม ท าให้มีการกู้หน้ี และ

ก่อใหเ้กิดความเครียด 
4) ปัจจยัดา้นส่ือต่างๆ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

(1) ส่ือภาพลามกอนาจารต่างๆ ที่ เผยแพร่ทางส่ือต่างๆ เช่น วิดีโอ หนังสือ 
ภาพยนตร์ รูปภาพ แผ่นซีดี รวมทั้งการเสพของมึนเมาและการเที่ยวในสถานเริงรมยต่์าง ๆ มีส่วนย ัว่ยุ
ใหเ้กิดความรู้สึกทางเพศ    

(2) ส่ือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในทางลบและเพิ่มความรุนแรงให้แก่ผูรั้บสารมาก
ยิง่ขึ้น      

(3) ส่ือขาดแนวคิดพื้นฐานและวิธีการน าเสนอทกัษะในการส่ือสารที่ดีที่จะพฒันา
และส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทหญิงชาย ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารระหว่างคู่สมรส พ่อแม่
ลูก รวมถึงการสอนทกัษะการ ส่ือสาร ซ่ึงรวมอยูใ่นทกัษะ 

(4) ส่ือทางอินเตอร์เน็ต มีภาพลามก และขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งการสนทนาที่อาจชกัจูง
ไปในทางที่ไม่เหมาะสม หรือก่อใหเ้กิดความรุนแรง 

5) ปัจจยัดา้นการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
(1) ระบบการศึกษายงัไม่ให้ความส าคญัในการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน

เร่ืองจริยธรรมทางเพศ การเป็นพอ่แม่ที่ดี สิทธิสตรี สิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน 
(2) การให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษายงัไม่เป็นที่ยอมรับอยา่งจริงจงั เน่ืองจากเร่ืองเพศ

เป็นเร่ืองที่ปกปิดมีผลท าใหว้ยัรุ่นเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง เม่ือมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้น จึง
ไม่รู้วา่จะจดัการกบัตนเองอยา่งไร จึงหาทางออกผดิๆ เช่น การข่มขืน ลวนลามทางเพศ 

(3) การศึกษาของไทยยงัไม่สามารถสอนให้เด็กแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ด้วย 
เหตุผลและสันติวิธี ซ่ึงหมายรวมถึงทกัษะในการ ส่ือสารที่ดี รวมทั้งไม่สอนให้เด็กรู้จกัการควบคุม
ตนเอง และฝึกความ มีเมตตาต่อผูอ่ื้น รวมทั้งขจดัความรู้สึกถือตวัถือตน ซ่ึงเป็นสาเหตุของความโกรธ 
และน ามาซ่ึงการใชค้วามรุนแรงอ่ืนๆ  
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องค์การอนามัยโลก (WHO, 1999) ไดเ้สนอปัจจยัต่างๆ ของการใชค้วามรุนแรงชีวิตคู่
ของสตรีตามกรอบแนวคิดระบบนิเวศวิทยา กล่าวคือ แยกปัจจยัออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับบุคคล 
ระดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ระดบัชุมชน และระดบัสงัคมซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ปัจจยัระดบับุคคลที่ส่งเสริมใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงชีวติคู่ของสตรีมีดงัน้ี 

(1)  ปัจจัยทางชีวภาพ คือ ความก้าวร้าวที่ มีมาแต่ก าเนิดซ่ึงอาจเป็นแรงขับทาง
สญัชาตญาณ หรือเก่ียวกบัระบบประสาทที่มีศูนยค์วามคุมความกา้วร้าวอยูภ่ายในสมอง เช่น ฮอร์โมน
เพศชาย เป็นตน้ 

(2)  ยาเสพติด และสุรา ซ่ึงยาเสพติดบางชนิดเช่น แอมเฟตามีน หรือยาบา้ กญัชา และ
แอลกอฮอล์ เป็นปัจจยัที่ท  าให้บุคคลมีการใช้ความรุนแรงได ้เพราะมีฤทธ์ิกระตุน้ประสาท ท าให้มี
พฤติกรรมกา้วร้าว ไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้สูญเสียสติ การใชเ้หตุผล และเลือกใชค้วามรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหา ซ่ึงจากการศึกษาของฮอฟแมน และคณะ (Hoffman et al, 1994) ดลยา ธนอุดม 
(2539) และอัจฉรา สกุมตนิยม (2541) อ้างใน อรดี โชคสวัส ด์ิ  (2546) สรุปว่า ชายไทยที่ ด่ืม
แอลกอฮอล ์และสารเสพติดมีการท าร้ายทุบตีภรรยาไดใ้นระดบัสูง  

(3)  บุคลิกภาพและสภาพจิตใจ ซ่ึงลักษณะบุคลิกภาพของผูก้ระท าความรุนแรงมัก
เป็นผูท้ี่ มีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า มีปมดอ้ย ขาดทกัษะในการจดัการกับความเครียดและความ
โกรธ ขาดทกัษะในการส่ือสาร การแกไ้ขปัญหา และการแกไ้ขความขดัแยง้ มีอารมณ์กา้วร้าว ควบคุม
ตวัเองไม่ได ้ไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ พฤติกรรมไม่เหมาะสมกบัอาย ุส่วนสภาพจิตใจนั้นพบว่า 
สามีที่ตึงเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงาน ไม่มีรายได ้หรือเครียดจากงาน มกัเกิดการเก็บกด 
ทอ้แทใ้นชีวติ ส่งผลใหเ้กิดการกระทบกระทัง่ และท าการใชค้วามรุนแรงต่อสตรี(WHO, 1999) 

(4)  ประวตัิการถูกท าร้ายในวยัเด็ก 

(5)  ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา ซ่ึงจากผลการศึกษา
ของฮอฟแมน และคณะ (Hoffman et al, 1994) ดลยา ธนอุดม (2539) และอัจฉรา สกุมตนิยม (2541) 
อา้งถึงใน อรดี โชคสวสัด์ิ (2546) สรุปวา่ ผูท้ี่มีการศึกษาน้อยซ่ึงจะประกอบอาชีพใชแ้รงงานเป็นส่วน
ใหญ่ ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มที่มีรายไดน้้อย โดยพบว่า สามีและภรรยาที่มีรายไดร้วมกนันอ้ยกว่า 
20,000 บาท พบมีการท าร้ายภรรยามากกวา่กลุ่มอ่ืน  

2)  ระดบัความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคล เป็นความสัมพนัธข์องสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไปเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความรุนแรงต่อรายกายของสตรี ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
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(1)  ความขดัแยง้ในคู่สมรส เป็นส่ิงที่เล่ียงไดย้ากในความสัมพนัธ์แบบใกล้ชิดทุก
รูปแบบ รวมถึงความขดัแยง้ในคู่สมรส ซ่ึงอาจเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกนั อนัน าไปสู่การใชค้วาม
รุนแรงได ้

(2)  การส่ือสาร เป็นส่ิงส าคญัในการใชชี้วติคู่ เพราะตอ้งอยูร่่วมกนั และติดต่อส่ือสาร
กนั ผูท้ี่มีทกัษะการส่ือสารดีท าให้สามารถใชเ้หตุผลและพยายามหาทางแกไ้ขไดดี้ การส่ือสารจึงเป็น
ทกัษะที่ส าคญัในการใชชี้วิตคู่และช่วยให้เกิดความผูกพนัเป็นหน่ึงเดียวกนั แกไ้ขความขดัแยง้ต่างๆ 
ลดความตึงเครียดได ้และมีการปรับตวัในการอยูร่่วมกนัไดดี้ 

(3)  ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่ ซ่ึงความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่เป็นเป้าหมาย
ส าคญัในชีวิตสมรส อนัเป็นความรู้สึกพึงพอใจของสามีและภรรยาในแง่ต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และจิตวทิยา  

(4)  เสถียรภาพของคู่สมรส หรือความมั่นคงในชีวิตสมรส เป็นเป้าหมายส าคญัใน
ชีวิตสมรสประการหน่ึง กล่าวคือ มีชีวิตสมรสที่ด าเนินต่อไปอยา่งราบร่ืน ความมั่นคงจะส้ินสุดเม่ือ
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียชีวิต เม่ือชีวิตสมรสไม่มั่งคงจะน าไปสู่การหย่าร้าง การแตกแยกในชีวิตสมรส 
รวมถึงการใชค้วามรุนแรง การท าร้ายภรรยา 

(5)  อ  านาจในคู่สมรส เป็นปัจจยัส่งเสริมใหเ้กิดการท าร้ายคู่สมรส จากการไม่สมดุล
ในอ านาจของสามีและภรรยา ผูมี้อ  านาจเหนือกวา่จะแสดงอ านาจของตนเองเพือ่บงัคบัผูท้ี่อ่อนแอกว่า 
ส่งผลใหเ้กิดการท าร้ายร่างกายภรรยา  

3)  ระดบัชุมชน เป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดการท าร้ายคู่สมรสเน่ืองจากชุมชนที่อ่อนแอจะ
ส่งผลให้มีการวา่งงานสูง มีแหล่งอบายมุข ตลอดจนการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่ือลามก และส่ือ
ความรุนแรงต่างๆ ส่งผลใหมี้การใชค้วามรุนแรงสูง 

4)  ระดับสังคม ปัจจยัส าคญัน้ีประกอบด้วย ค่านิยม เจตคติของสังคม ความเช่ือ และ
บรรทดัฐานที่ยดึถือกนั ตลอดจนสถาบนัการเมืองและกระบวนการยติุธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  ค่านิยมเก่ียวกบัความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงกบัชาย ชายเป็นผูน้ าครอบครัว 
มีอ านาจเหนือกว่า มีสิทธิในการท าร้ายร่างกายภรรยา เพือ่แสดงว่าตนเองสามารถคุม้ครองและมีสิทธ์ิ
ลงโทษภรรยาได ้ 

(2)  ความเช่ือที่ผดิๆ ในการยอมรับการใชค้วามรุนแรงของเพศชาย ไดแ้ก่ การยอมรับ
ความกา้วร้าวของเพศชาย ผูช้ายมีสิทธิใชก้  าลงั หรือการใชค้วามรุนแรงอนัเป็นเร่ืองธรรมดา ผูช้ายมี
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สิทธิท าอะไรก็ได ้แมแ้ต่การแกปั้ญหาดว้ยความรุนแรง ส่วนเพศหญิงตอ้งยอมรับ ไม่โตแ้ยง้ เคารพเช่ือ
ฟัง 

(3)  กฎหมาย ในอดีตกฎหมายไม่เขม้งวด และมีบทบญัญัติที่สามีสามารถท าร้าย
ภรรยาได ้เช่นในบทที่ 60 ในกฎหมายตราสามดวง เป็นตน้  

(4)  การเมือง ระบบการเมืองที่ขาดกลุ่มสตรีเป็นตวัแทนในวชิาชีพที่ส าคญัต่างๆ เช่น 
นกัการเมือง นกักฎหมาย เป็นตน้ ท าใหข้าดมุมมองดา้นผูห้ญิงขาดการตระหนกัถึงปัญหาของผูห้ญิง  

จากแนวคิดที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงได้สรุปปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการใช้ความ
รุนแรงในสตรี โดยผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มปัจจยัซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ 
อาชีพ รายได้ และบุคลิกภาพสามีหรือคู่ครอง  ปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ การเล่นการพนัน และการใช้สารเสพติด และปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ เศรษฐกิจของ
ครอบครัว รูปแบบการแต่งงาน ลกัษณะครอบครัว ความสัมพนัธ์ในชีวติคู่ และความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สตรีกบัสามีหรือคู่ครอง  ทั้งน้ี เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัเก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรงในชีวิต
คู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.  งานวิจัยภายในประเทศ 

อังคณาช่วยค้าชู (2556) ศึกษาเร่ืองความรุนแรงในชีวิตคู่: สาเหตุผลกระทบและแนว
ทางการช่วยเหลือเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก ผลการวจิยัพบวา่ การกระท ารุนแรง
ในครอบครัวเกิดจากหลายสาเหตุรวมกนัคือ สาเหตุด้านตวับุคคลสาเหตุดา้นครอบครัวสาเหตุดา้น
สงัคม และสาเหตุจากความสัมพนัธ์เชิงอ านาจเม่ือมีปัญหาการกระท ารุนแรงในครอบครัวจะส่งผลให้
ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ครอบครัวที่ดีไดเ้พราะวา่สมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้
ถูกท าลายลงไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขและเกิดผลกระทบต่อการให้การช่วยเหลือ
ผูถู้กกระท าความรุนแรงในชีวติคู่ล  าดบัแรกจะเน้นการดูแลใหค้วามปลอดภยัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผูถู้กกระท าความรุนแรงให้กลบัสู่ภาวะปกติจากนั้นจึงมาใชว้ิธีการหาแนวทาง
แกปั้ญหาหรือหาทางออกร่วมกนัปรับความเช่ือทศันคติของผูท้ี่ถูกกระท ารุนแรงใหม่โดยเนน้ความเท่า
เทียมระหวา่งเพศเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในการเผชิญปัญหาและจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึ้นใหท้างเลือก
และโอกาสในการตดัสินใจใหก้าลงัใจและช่วยแนะน าแหล่งช่วยเหลือใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่ง
ปกติสุข 

พรพกัตร์สุร าไพและคณะ(2555) ศึกษาเร่ือง ปรากฏการณ์ความรุนแรงของสามี – ภรรยา 
: กรณีศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัอุบลราชธานีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 



 

19 
 

Research) ศึกษาจากกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล (Key Informant) คือหญิงที่มีประสบการณ์ความรุนแรงที่อยู่
ระหว่างการได้รับการกระท าความรุนแรงหรือหลงัจากไดรั้บการกระท าความรุนแรงที่อาศยัในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีจ านวน 10 คนโดยมีผลการวจิยัและองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิยัดงัน้ี 

1.  ความหมายของความรุนแรงเป็นการกระท าใดๆก็ตามที่มีผลกระทบดา้นร่างกายและ
จิตใจและละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล 

2.  ประเภทของความรุนแรงมี 2 ประเภทคือความรุนแรงดา้นร่างกายมีการท าร้ายร่างกาย
จากบาดแผลเล็กน้อยไปจนถึงบาดแผลสาหัสและความรุนแรงดา้นจิตใจเป็นการใชค้  าพูดที่ส่อเสียด
เหยยีดหยามที่ท  าใหเ้กิดความกดดนัดา้นจิตใจ 

3.  สาเหตุความรุนแรงมี 3 สาเหตุคือ (1) จากบุคลิกภาพของฝ่ายชายที่กา้วร้าวเอาแต่ใจ
ตนเองและวฒันธรรมความเช่ือของสังคมไทยที่ท  าให้ผูช้ายเป็นใหญ่ในครอบครัว (2) การด่ืมสุราและ
การเล่นการพนันเป็นสาเหตุส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในชีวิตคู่ (3) ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
รายรับไม่เพยีงพอกบัรายจ่าย 

4.  ผลกระทบความรุนแรงมี 2 กลุ่มคือ (1) หญิงที่ถูกกระท าโดยตรงคือถูกท าร้ายร่างกาย
ท าให้บาดเจ็บจนถึงขั้นพิการได้และผลกระทบต่อจิตใจเกิดภาวะซึมเศร้าหวาดระแวงไม่สามารถ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดท้อ้แทห้มดหวงัในการด าเนินชีวติมีพฤติกรรมที่ถดถอยไปสู่วยัเด็ก (2) บุตร
ภายในครอบครัวเกิดความกลวัหวาดระแวงทอ้แทไ้ม่มีสมาธิไม่อยากเรียนหนงัสือหนีออกจากบา้นเกิด
เป็นเด็กเร่ร่อน 

5.  ความตอ้งการในการช่วยเหลือของหญิงที่ไดรั้บการกระท ารุนแรงมี 2 ลกัษณะคือ (1) 
กรณีฉุกเฉินที่ก  าลงัไดรั้บความรุนแรงคือใหญ้าติหรือเจา้หนา้ที่ทางกฎหมายใหก้ารช่วยเหลือเม่ือไดรั้บ
อนัตรายโดยการแจง้ความเจา้หนา้ที่ต  ารวจให้ความช่วยเหลือระงบัเหตุการณ์หรือเจา้หน้าที่กระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นการติดต่อประสานงานช่วยเหลือร่วมกบัเจา้หนา้ที่ต  ารวจมา
ระงบัเหตุการณ์ที่ก  าลังจะเกิดขึ้ น (2) กรณีหลังจากได้รับการกระท าความรุนแรงภรรยาอยากให้
ช่วยเหลือหาสถานที่ปลอดภยัใหอ้าศยั 

สุสัณหายิม้แยม้และคณะ (2555) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมเส่ียงทางเพศและความรุนแรงใน
ชีวิตคู่ของแรงงานขา้มชาติสตรีไทใหญ่จ  านวน 134 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่ผลการวิจยัพบวา่สตรีไท
ใหญ่ร้อยละ 13 เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผูท้ี่ละเมิดทางเพศที่ส าคญัคือนายจา้งและเพื่อนเกือบ
คร่ึงหน่ึงของสตรีที่มีสามีหรือคู่รักแลว้มีสัมพนัธภาพที่ไม่ดีกบัสามีหรือคู่รักร้อยละ 16 เคยถูกคู่รัก
หรือคู่ครองท าร้ายร่างกายโดยร้อยละ 13 ของผูท้ี่ถูกท าร้ายร่างกายนั้นเคยบาดเจบ็รุนแรงถึงขั้นตอ้งไป
รับการรักษาโรงพยาบาล 
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สุสัณหายิม้แยม้และคณะ (2554) ศึกษาเร่ืองการถูกละเมิดทางเพศและความรุนแรงใน
ชีวติคู่สตรีในสถานประกอบการการวิจยัผสมผสานวธีิวจิยัเชิงคุณภาพและวิจยัเชิงปริมาณตวัอยา่งสตรี
จ านวน 301 คนพบว่าเกือบคร่ึงหน่ึงของสตรีที่มีสามีหรือคู่รัก (45.0%) มีสัมพนัธภาพที่ไม่ดีกบัสามี
หรือคู่รักร้อยละ 31.2 ถูกท าร้ายร่างกายและร้อยละ 2.9 ตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

ศิวพรอินทรภกัดี และคณะ (2553) ศึกษาเร่ือง อตัราความชุกและปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด
ความรุนแรงในชีวติคู่ในสตรีที่ใชบ้ริการที่แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ี
ณ ศรีราชา มีจ  านวน 337 รายอาย ุ15-67 ปีพบว่าปัญหาการถูกสามีท าร้ายร้อยละ 66.2 โดยถูกท าร้าย
ดา้นจิตใจดา้นร่างกายดา้นเพศและดา้นเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 65.3, 40.4, 38.6 และ 36.2 ตามล าดับ
ปัจจยัเส่ียงของความรุนแรงในชีวิตคู่ไดแ้ก่สตรีที่มีสัมพนัธภาพในชีวติคู่ไม่ดี (p < .01) และสตรีที่แยก
ทางจากสามี (p < .05) โดยสตรีที่มีสัมพนัธภาพในชีวิตคู่ไม่ดีเป็นปัจจยัท านายความรุนแรงในชีวิตคู่ 
(OR =1.97, 95% CI =1.23-3.14,  p < .01)  

จรุงเมืองชนะ (2552) ศึกษาพฤติกรรมสามีท าร้ายร่างกายภรรยาในจงัหวดัแห่งหน่ึงใน
ภาคใตห้ญิงอายไุม่เกิน 44 ปี ที่สมรสแลว้ และยงัอยูกิ่นกบัสามี จ  านวน 360 คน ผลการศึกษาพบวา่ 

1. พฤติกรรมสามีท าร้ายร่างกายภรรยาอยา่งน้อย 1 คร้ังในชีวิตสมรส ร้อยละ 24.4 พบ
ในทุกอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามีอาชีพคา้ขาย พบร้อยละ 35.0 และรับจา้งแบบไม่ประจ า ร้อยละ 
34.0 ซ่ึงอาชีพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสามีท าร้ายร่างกายภรรยา (p-value 0.02) 

2. สามีที่เคยท าร้ายบุคคลอ่ืนมีความเส่ียงที่จะท าร้ายร่างกายภรรยา 2.03 เท่า โดยเกือบ
ทั้งหมดเป็นการตบ ตี  ร้อยละ 64.8 อาการไม่เกิดบาดแผลพบประมาณ 1 ใน 4 และเป็นบาดแผลฟกช ้ า 
ร้อยละ 28.4 แต่มีเพยีงส่วนนอ้ยที่ไดรั้บการรักษาในสถานพยาบาล ร้อยละ 5.7 

3. เหตุการณ์น าไปสู่พฤติกรรมสามีท าร้ายร่างกายภรรยา คือ ความขัดแยง้กันใน
ชีวิตประจ าวนัทัว่ไป ร้อยละ 44.4 ปัจจยักระตุน้ที่พบบ่อย ได้แก่ สามีเมาสุรา ร้อยละ 23.9 สามีเที่ยว
เตร่ ไม่รับผิดชอบ ไม่ท างาน ร้อยละ 20.5 ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ร้อยละ 12.ภรรยาโตต้อบดว้ย
ความรุนแรง ร้อยละ 17.1 

4. อายุแรกสมรส ระดับการศึกษา อาชีพภรรยา รายได้ ที่อยู่ และจ านวนบุตร ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสามีท าร้ายร่างกายภรรยา  

ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา และสุภรต์  จรัสสิทธ์ิ (2552) ศึกษาเร่ือง ครอบครัวกับความ
รุนแรงในชีวิตคู่ ในพื้นที่ 2 จงัหวดัคือกรุงเทพฯและนครสวรรคก์ลุ่มตวัอยา่งเป็นหญิงอาย ุ15-49 ปี
จ  านวน 2,816 คนพบวา่ 

1. ร้อยละ 44 ของผูห้ญิงที่สัมภาษณ์เคยไดรั้บความรุนแรงในชีวติคู่อยา่งใดอยา่งหน่ึงใน
ชีวติโดยหญิงที่ไดรั้บความรุนแรงทางกายอยา่งเดียวร้อยละ 14.8 ไดรั้บความรุนแรงทางเพศอยา่งเดียว
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ร้อยละ 15.9 และไดรั้บความรุนแรงทั้งทางกายและทางเพศร้อยละ 13.5 หากรวมผูท้ี่ไดรั้บความรุนแรง
เฉพาะทางกายทั้งหมดจะเท่ากบัร้อยละ 28.3 และความรุนแรงเฉพาะทางเพศทั้งหมดจะเท่ากบัร้อยละ 
29.4 

2. ปัจจัยที่ มีผลต่อความรุนแรงในชีวิตคู่ได้แก่รูปแบบการแต่งงานความรู้สึกว่า
ครอบครัวเป็นที่พึ่งไดค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งคู่ครองและประสบการณ์ความรุนแรงในวยัเด็ก อยา่งไรก็
ตามการที่ครอบครัวเป็นที่พึ่งไดไ้ม่มีผลในการลดการเกิดความรุนแรงทางเพศในเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างคู่ครองพบว่าหากคู่ที่มีการทะเลาะกนับ่อยคร้ังมากเท่าไรความรุนแรงจะยิง่มีมากขึ้นเท่านั้น
ปัจจัยที่ มีผลต่อความรุนแรงที่ชัดเจนอีกประการคือประสบการณ์ความรุนแรงในวัยเด็กยิ่งมี
ประสบการณ์ทั้งพบเห็นแม่ถูกพอ่ท าร้ายหรือตนเองถูกคนในครอบครัวท าร้ายโอกาสความรุนแรงจะ
ยิง่สูงขึ้นนอกจากน้ีความรุนแรงในชีวติคู่ยงัส่งผลกระทบถึงลูกโดยแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมดา้น
อารมณ์เช่นดูดน้ิวปัสสาวะรดที่นอนขี้อายหรือมีพฤติกรรมกา้วร้าวการเรียนไม่ดีและหนีออกจากบา้น
เป็นตน้ 

อาษาโอพิทกัษชี์วนิ (2552) ศึกษาเร่ือง ความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรียา้ยถ่ินในโรงงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ
ในการวจิยั มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 397 คน จาก 7 โรงงาน พบวา่  

1.  กลุ่มตัวอย่างถูกกระท าความรุนแรงจากสามีทั้ งทางร่างกายและจิตใจ โดยความ
รุนแรงทางดา้นจิตใจมีสดัส่วนสูงกวา่ทางดา้นร่างกาย  

2.  ปัจจยัที่มีผลต่อความรุนแรงในชีวิตคู่ที่ส าคญัมี 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบุคคล ได้แก่ 
การดูแลรับผิดชอบภายในครอบครัว และการก าหนดจ านวนบุตร (2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่การใช้
จ่ายเงินภายในครอบครัว ความสัมพนัธ์กับเพื่อนฝูงหรือการเที่ยวเตร่นอกบา้น และ (3) ด้านสังคม 
ไดแ้ก่ ความสมัพนัธก์บับิดามารดาของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

3.  ความตอ้งการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมต่อการใชค้วามรุนแรงในชีวิตคู่ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางครอบครัวส่วนใหญ่ตอ้งการที่จะขอรับความช่วยเหลือ
ทางดา้นการแพทย ์ส าหรับจิตใจตอ้งการขอรับค าปรึกษาจากเพือ่ และพอ่แม่ 

อรดี  โชคสวสัด์ิ (2546) ศึกษาเร่ือง อ านาจในคู่สมรส และความรุนแรงทางร่างกายต่อ
ภรรยา ในสตรีอายุ 18-59 ปี ที่แต่งงานแล้ว จงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน 250 คนเป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  อัตราการถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยาพบ ร้อยละ 18.4 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งและความถ่ีของการถูกกระท าความรุนแรงส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 คร้ัง ในรอบ 1 ปีที่ผา่นมา 
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2.  ความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยามีความสัมพนัธ์กบัพื้นฐานของอ านาจในคู่สมรส 
ดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจ และแบบแผนการส่ือสารแบบเรียกร้อง/หลีกเล่ียง กล่าวคือ ความรุนแรง
ทางร่างกายต่อภรรยาพบไดสู้งในกรณีที่ภรรยาหรือสามีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าคู่สมรส และ
มีแบบแผนการส่ือสารแบบเรียกร้องหรือหลีกเล่ียง 

2.  งานวิจัยต่างประเทศ 

องค์การอนามัยโลก (WHO, 2014) ได้ศึกษาเร่ืองIntimate Partner and Sexual Violence 
Against Womenจากการศึกษาสรุปไดว้า่กุญแจส าคญัที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในการใชชี้วคูิ่ และการ
กระท าความรุนแรงทางเพศต่อสตรี โดยล่าสุดพบ ร้อยละ 35 ของสตรีทัว่โลกประสบปัญหาการความ
รุนแรงในการใชชี้วิคู่หรือความรุนแรงทางเพศ โดยรูปแบบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาที่สุด คือ ร้อย
ละ 38 สตรีถูกฆาตกรรมโดยสามี/คู่ครอง รองลงมาคือ ร้อยละ 30 เป็นการใชค้วามรุนแรงทางร่างกาย
และทางเพศจากสามี/คู่ครอง และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมาคือ ผูถู้กระท าไดรั้บบาดเจ็บทางร่างกาย 
และจิตใจ และยงัพบรายงานปัญหาสุขภาพต่อมาคือ การติดเช้ือ HIV เม่ือพิจารณาตน้ตอของการใช้
ความรุนแรงในชีวิตคู่ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และทศันคติเก่ียวกบัความ
รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ 

บนั คี มูน (Ban Ki-moon, 2014) กล่าวถึง Break the silence. When you witness violence 
against women and girls, do not sit back. Act ซ่ึงสรุปเน้ือหาส าคญัได้ว่า การใช้ความรุนแรงในสตรี
และเด็กไม่ไดข้ึ้นจากเฉพาะปัจจยัเก่ียวกบัระบบทางการเมือง หรือระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่
เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีเช้ือชาติและวฒันธรรมที่ดีงาม ซ่ึงการใชค้วามรุนแรง
ในสตรีและเด็กเป็นส่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความไม่เท่าเทียม การเลือกปฏิบติั ดงันั้นในอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจดัการในทุกรูปแบบของการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (CEDAW) จึงก าหนดให้ประเทศภาคี
อนุสญัญาด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพือ่ยติุความรุนแรง อยา่งไรก็ตามความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก
ก็ยงัเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่กลบัพบวา่หลายหน่วยงานก็ยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญั
ในการจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่กลบัมุ่งแต่จะแกไ้ขปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจเป็นล าดบั
แรก  

7 ใน 10 ของผูห้ญิงทัว่โลกมีประสบการณ์การใชค้วามรุนแรงในชีวิตคู่ทั้งทางร่ายกาย 
และทางเพศ โดย 603,000,000 คน เป็นผูห้ญิงที่อาศยัอยูใ่นประเทศที่การใชค้วามรุนแรงในชีวิตคู่และ
ครอบครัวไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา และ 1 ใน 4 ของผูห้ญิงเคยถูกใชค้วามรุนแรงทางร่ายกาย 
หรือทางเพศระหวา่งตั้งครรภ ์มีจ  านวนผูห้ญิง กวา่ 60 ลา้นคน ที่แต่งงานก่อนอาย ุ18 ปี ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นเหล่าน้ี โดยมากแลว้จะเกิดขึ้นโดยผูท้ี่ใกลชิ้ดกบัสตรี คือ สามี/คู่ครอง ดว้ยการทุบ ตี บงัคบัทาง
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เพศ หรือทารุณกรรมต่างๆ โดยประเทศที่มีอัตราการใช้ความรุนแรงในชีวิตคู่สูง ได้แก่ แซมเบีย 
เอธิโอเปีย และเปรู ร้อยละ 48 แคนนาดา ร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ในประเทศจีน 

เจนนิเฟอร์ (Jennifer Langhin richsen-Rohling, 2005) ได้ศึกษาเร่ือง Top 10 Greatest 
"Hits": Important Findings and Future Directions for Intimate Partner Violence ผลการศึกษาสรุปได้
วา่ การใชค้วามรุนแรงในชีวติคู่มีปัจจยัที่เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1) ความขดัแยง้ระหวา่งคู่สมรส 
2) การกระท าความรุนแรงในชีวติคู่ส่วนใหญ่มกัเกิดในคู่สามีภรรยา  
3) ผูห้ญิงเป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรง 
4) ความรุนแรงมกัก่อใหเ้กิดความไม่พงึพอใจในคู่สมรส 
5) ความรุนแรงของบุคคลในแต่ละประเทศไม่มีความแตกต่างกนั 
6) สรีรวทิยาของเพศหญิงมีผลต่อการใชค้วามรุนแรง 
7) การละเมิดทางดา้นจิตใจน าไปสู่ความรุนแรงทางร่างกาย 
8) การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลต่อการใชค้วามรุนแรงต่อสตรี 

 

2.5กรอบแนวคดิในการศึกษา 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการใชค้วามรุนแรงในสตรี ของกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2548) องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1999) ฮอฟแมน และคณะ 
(Hoffman et al, 1994) ดลยา ธนอุดม (2539) และอัจฉรา สกุมตนิยม (2541) อ้างใน อรดี โชคสวสัด์ิ 
(2546)  ซ่ึงแบ่งปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการใชค้วามรุนแรงในสตรีออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
คือ อาย ุ อาชีพ  รายไดข้องสตรีและสามีปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรม  ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ  การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  การเล่นการพนัน การใชส้ารเสพติด และปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ
ของครอบครัว  รูปแบบการแต่งงาน ลกัษณะครอบครัว ความสัมพนัธ์ในชีวติคู่ และความสมัพนัธก์บั
ครอบครัวของสามี  ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรงในชีวติคู่ของสตรีในเขตเทศบาล
นครแม่สอดจงัหวดัตากให้มีความสอดคลอ้งกบัองคก์ารอนามยัโลก (1955 อา้งใน นันทพนัธ์ชินล ้ า
ประเสริฐ (2546) และรณชัย คงสกนธ์ (2548)ซ่ึงแบ่งประเภทของการใช้ความรุนแรงในชีวิตคู่ของ
สตรีไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นเพศ และดา้นจิตใจ ดงัแสดงในภาพที่ 1.1 
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2.5  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคลของสตรีและสาม ี

อาย ุ

อาชีพ 

รายได ้

บุคลิกภาพและพฤติกรรม 

บุคลิกภาพ 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

การเล่นการพนนั 

การใชส้ารเสพติด 

ลักษณะครอบครัว 

เศรษฐกิจของครอบครัว 

รูปแบบการแต่งงาน 

ลกัษณะครอบครัว 

ความสมัพนัธใ์นชีวติคู่ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสตรีกบัครอบครัว
ของสามี 

 

ความรุนแรงในชีวิตคู่ 

ดา้นร่างกาย 

ดา้นเพศ 

ดา้นจิตใจ 
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บทที่ 3 

วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

 

การศึกษาเร่ือง ความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก เป็น
การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง(Cross-sectional Analytic Study) โดยมีวธีิด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร: สตรีอายรุะหว่าง 18-60 ปี ที่แต่งงานแลว้ และอาศยัอยูใ่นพื้นที่เทศบาลนครแม่
สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงจากขอ้มูลสถิติส ามะโนประชากรเคหะในปี 2556 พบว่า เทศบาลนครแม่สอดมี
สตรีที่ผา่นการสมรสตามจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 46,233 ครัวเรือน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

กลุ่มตวัอยา่ง: ผูศึ้กษาได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการศึกษาโดยใชสู้ตรการ
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 1088) ที่ระดบัความ
น่าเช่ือถือ ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนที่ร้อยละ ±5 ดงัน้ี 

สูตรค านวณ 

  

   n =      N 

    1+Ne2 

 

ก าหนดให ้  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

   e = ขนาดความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได ้(0.05) 

แทนค่า 

   n = 46,233  

                1 + (46,233 x 0.052)  

   n = 396.57 คน 
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จากการค านวณขา้งตน้ ได้กลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 396.57 คน ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกต่อการ
จดัเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ผล และเพิม่ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี เท่ากบั 450 คน  

ผูศึ้กษาไดก้ าหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีไวด้งัน้ี 

เกณฑค์ดัออก 
1. ไม่ยนิดีใหค้วามร่วมมือ 
2. มีปัญหาทางจิตไม่สามารถส่ือสารท าความเขา้ใจได ้
3. เป็นสตรีที่มีคู่ครอง/สามีมาแลว้ ต  ่ากวา่ 1 ปี นบัถึงวนัสมัภาษณ์ 

วธีิการสุ่ม 

การสุ่มตวัอย่างด าเนินการสุ่มตามหลักการสุ่มแบบ 2 Stage sampling โดยใช้ชุมชนเป็น
หน่วยการสุ่ม ดงัน้ี 

1. Cluster Sampling โดยเลือกชุมชนตวัอยา่ง จ  านวน 5 ชุมชน จากชุมชนในเทศบาลนคร
แม่สอดทั้งส้ิน จ  านวน 27 ชุมชนโดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย 

2. Systematic Sampling โดยเลือกครัวเรือนในแต่ละชุมชนด้วยการสุ่มอย่างมีระบบ 
ก าหนดขนาดตวัอยา่งเป็นสัดส่วนกบัขนาดของครัวเรือน จ านวน 450 ครัวเรือน โดยเก็บขอ้มูลจาก
สตรี 1 คน ต่อ 1 ครัวเรือนดงัน้ี 

ตารางที่ 3.1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน จ านวนครัวเรือน จ านวนครัวเรือนตัวอย่าง 

ชุมชนแม่สอดวลิล่า 600 123 

ชุมชนสกัทอง 400 101 

ชุมชนดอนแกว้ 350 81 

ชุมชนสนัตน้ปิน 315 74 

ชุมชนมณีไพรสณฑ ์ 300 71 

รวม 1,965 450 

ที่มา: กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลนครสอด   ขอ้มูล ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
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3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ชนิดตอบเองไดส้ร้างขึ้นจากกรอบ
แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการใชค้วามรุนแรงในสตรี ของกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์(2548) องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1999) ฮอฟแมน และคณะ (Hoffman et al, 
1994) ดลยา  ธนอุดม (2539) และอจัฉรา  สกุมตนิยม (2541) อ้างถึงใน อรดี โชคสวสัด์ิ (2546)โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ยขอ้ค  าถาม จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้การด่ืมแอลกอฮอล ์การใชส้ารเสพติด และบุคลิกภาพ 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลของสามีประกอบด้วยขอ้ค  าถาม จ านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ อาย ุระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้การด่ืมแอลกอฮอล ์พฤติกรรมหลงัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การใชส้ารเสพ
ติด การเล่นการพนนั และบุคลิกภาพ 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัครอบครัว ประกอบด้วยขอ้ค  าถาม จ านวน 5 ขอ้ ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ลกัษณะการแต่งงาน ลักษณะครอบครัว ความสัมพนัธ์ในชีวิตคู่ และความสัมพนัธ์ระหว่างสตรีกับ
ครอบครัวสามี  

ส่วนที่ 4 ความรุนแรงในชีวติคู่ในทางร่างกาย เพศ และจิตใจ โดยก าหนดขอ้ค าถาม จ านวน 6 
ขอ้  

 
3.3  กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  คน้ควา้ และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานศึกษาที่เก่ียวขอ้ง เพือ่น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2.  นิยามตวัแปรที่จะศึกษา และสร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกรอบ
แนวคิด 

3.  น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นไปหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดย
น าเสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความเที่ยงตรง ชดัเจน ถูกตอ้ง
ตามวตัถุประสงค ์และสมบูรณ์ 
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4.  น าแบบสอบถามไปทดสอบ(Pre Test) กบักลุ่มตวัอยา่งที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยเก็บ
ในพื้นที่  เขตต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จ านวน 35 ชุด ไดค้่า Reliability เท่ากบั 0.88 

5. จดัพมิพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลส าหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี 

 
3.4  กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเร่ืองที่ค่อนขา้งละเอียดอ่อนและไวต่อความรู้สึกของคนทั่วไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มตวัอยา่งที่ถูกกระท าความรุนแรง ซ่ึงบางคร้ังขอ้ค  าถามอาจไปตอกย  ้าความ
ทรงจ าที่เลวร้าย หรือกระทบกระเทือนจิตใจซ่ึงเป็นส่ิงที่กลุ่มตวัอยา่งไม่อยากจะกล่าวถึงอีกหรืออาจท า
ให้เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างสามีได ้ดงันั้น จึงช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษา วิธีเก็บขอ้มูล 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาน้ีต่อส่วนรวม คุณค่าของขอ้มูลที่ได้จากกลุ่มตวัอย่าง จะ
สอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกคร้ัง โดยผูศึ้กษาจะเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตวัอยา่งซกัถามขอ้ขอ้งใจเพิม่เติม และมีเวลาทบทวนก่อนตดัสินใจดว้ยตนเอง พร้อมกบัย  ้าใหม้ัน่ใจว่า
การตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งจะไม่ส่งผลกระทบหรือผลเสียหายต่อตนเอง 

เม่ือกลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเขา้ร่วมการศึกษา จะเปิดโอกาสใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดน้ดัหมายในการ
ตอบแบบสอบถามตามความสะดวก ในระหวา่งขั้นตอนการเก็บขอ้มูล หากกลุ่มตวัอยา่งไม่ตอ้งการให้
ขอ้มูลต่อสามารถบอกเลิกไดท้นัที โดยจะไม่เกิดผลเสียหายแก่กลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
เผยแพร่จะน าเสนอขอ้มูลในภาพรวมในเชิงวิชาการเท่านั้น โดยปกปิดช่ือและนามสกุลจริงของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูท้ี่ถูกระท าความรุนแรง จะด าเนินการส่งต่อไปยงัผูท้ี่สามารถให้การ
ช่วยเหลือได ้หากกลุ่มตวัอยา่งเกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า ผูศึ้กษาจะแนะน าให้ติดต่อสถานให้บริการ
สุขภาพ หรือเบอร์โทรศพัทข์องศูนยบ์ริการใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์
 
3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ก าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 โดยผูศึ้กษาท าหนา้ที่เป็นผูแ้จกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยตนเอง ซ่ึงก่อนเร่ิมท าแบบสอบถาม ผูศึ้กษาจะช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการท าแบบสอบถามใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทุกคนทราบ และเปิดโอกาสใหซ้ักถามขอ้ขอ้งใจก่อนทุกคร้ัง เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด จากนั้นผูศึ้กษาจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนทนัที พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกคร้ัง  
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ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหากพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ผูศึ้กษา
จะให้ความช่วยเหลือดว้ยการให้ค  าปรึกษา และแนะน า พร้อมทั้งแจง้ให้กลุ่มตวัอยา่งทราบและช่วย
ติดต่อประสานงานในกรณีที่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ
องคก์รภาคเอกชนที่ใหก้ารช่วยเหลือเก่ียวกบัปัญหาการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัวต่อไป 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาลงเลขรหัส บันทึกขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS: Statistical Package for the Social Sciences for 
Windows Release) และโปรแกรม Strataโดยมีสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ผล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และสามี/คู่ครอง ไดแ้ก่ อาย ุ อาชีพ  รายได ้
และบุคลิกภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าพสิยั 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  การเล่นการพนนั และการใช้
สารเสพติด โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 

3. ปัจจยัดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ เศรษฐกิจครอบครัว รูปแบบการแต่งงาน ลกัษณะครอบครัว 
ความสมัพนัธใ์นการใชชี้วติคู่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสตรีกบัครอบครัวของสามีใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
คือ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 

4. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล บุคลิกภาพและพฤติกรรม และปัจจยั
ดา้นครอบครัวกบัความรุนแรงในชีวติคู่โดย ใชส้ถิติการทดสอบ Binary Logistic Regression 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอดจงัหวดัตากจ านวน 450 
คน เม่ือตรวจสอบขอ้มูลพบว่ามีขอ้มูลที่ไม่สมบูรณ์และมีผูป้ฏิเสธไม่เขา้ร่วมในการศึกษา จ านวน 38 
ชุด คงเหลือกลุ่มตวัอยา่งคงเหลือที่จะศึกษา จ านวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6  ผลการศึกษาน าเสนอ
เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 5 ส่วน ดงัน้ี 
            ส่วนที่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนที่ 2  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งและสามี 
            ส่วนที่ 3ลกัษณะและความสมัพนัธใ์นครอบครัว 
            ส่วนที่ 4  ความรุนแรงในชีวติคู่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
            ส่วนที่ 5  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั ที่เก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรี 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างจ านวน 412 คน เป็น สตรีมีอายุเฉล่ีย 31.3 ปี อายุต  ่าสุด 18 ปี สูงสุด 59 ปี (SD = 
1.06) ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ30 – 39 ปี และ ช่วง 20 – 29 ปี ร้อยละ 35.0และ 34.7 จบการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา ร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี และมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 29.6 
และ 14.6 ประกอบอาชีพ 3 อนัดบัแรก คือ รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจา้ง และพนักงาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 30.1, 26.2 และ 15.0 ตามล าดับ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 11,000 บาท ร้อยละ 
33.5 รองลงมาคือ 7,001-9,000 บาท และ 9,001-11,000 บาท ร้อยละ 21.4 และ 17.0 ส่วนสามี มีอายเุฉล่ีย 
34.5 ปี ต  ่าสุด 18 ปี สูงสุด 59 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20 – 29 ปี และช่วง 30 – 39 ปี ร้อยละ 37.4 และ 30.1 
จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา จ านวน 32.3 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี และอนุปริญญา/ปวส.  
ร้อยละ 23.0  และ 18.2 ประกอบอาชีพ 3 อันดับแรก คือ รับจา้ง รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
แล ะพนั ก งาน บ ริษั ท เอก ชน  ร้ อ ยละ   31.0,  19 .4  และ  17 .0  ต าม ล าดั บ  รายได้ เฉ ล่ี ย ต่ อ
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เดือนมากกว่า 11,000 บาท ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ 7,001-9,000 บาท และ 5,001-7,000 บาท 
ร้อยละ 16.5  และ 14.6  (ตารางที่ 4.1) 

ตารางที่ 4.1จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง(n = 412) 

ข้อมูลส่วนบุคคล สตรี สาม ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ(ปี) 

 

นอ้ยกวา่  20   51 12.4 7 1.7 

20 – 29  143 34.7 154 37.4 

30 – 39  144 35.0 124 30.1 

40 – 49 28 6.8 73 17.7 

50 – 59 46 11.2 54 13.1 

ค่าเฉล่ียอาย ุ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 31.3 (1.06) 34.5 (1.96) 

ค่าต  ่าสุด  - ค่าสูงสุด 18 - 59 18 -59 

      

การศึกษา 

 

ไม่ไดศึ้กษา 11 2.7 7 1.7 

ประถมศึกษา 134 32.5 133 32.3 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 26 6.3 28 6.8 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 60 14.6 74 18.0 

อนุปริญญา/ปวส 59 14.3 75 18.2 

ปริญญาตรีขึ้นไป 122 29.6 95 23.0 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล สตรี สาม ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 

อาชีพ เกษตรกร 37 9.0 41 10.0 

คา้ขาย/เจา้ของธุรกิจ 41 10.0 52 12.6 

รับจา้ง 108 26.2 128 31.0 

พอ่บา้น/แม่บา้น 24 5.8 6 1.5 

พนกังานบริษทัเอกชน 62 15.0 70 17.0 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 124 30.1 80 19.4 

วา่งงาน 16 3.9 35 8.5 

รายได ้ นอ้ยกวา่ 3,000 บาท 53 12.9 46 11.2 

3,001-5,000 บาท 4 1.0 6 1.5 

5,001-7,000 บาท 59 14.2 60 14.6 

7,001-9,000 บาท 88 21.4 68 16.5 

9,001-11,000 บาท 70 17.0 53 12.9 

มากกวา่ 11,000 บาทขึ้นไป 138 33.5 179 43.3 
 
ส่วนที่ 2  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างและสามี 

กลุ่มตวัอย่างสตรียอมรับว่าตนเองเป็นคนขี้ โมโห/ เจา้อารมณ์ ร้อยละ 53.2 รองลงมาควบคุม
ตวัเองไม่ค่อยได ้และเครียดบ่อยๆ ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ร้อยละ 27.7, 23.1, และ 18.0 
ตามล าดบั ไม่มีอาวุธในครอบครอง มีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นคร้ังคราว ร้อยละ 55.6และด่ืมเป็น
ประจ า (เกือบทุกวนั) ร้อยละ 16.7 ปัจจุบนัยงัใชส้ารเสพติด ร้อยละ 11.6  

ส่วนสามีมีบุคลิกภาพขี้โมโห/เจา้อารมณ์ ร้อยละ 57.8 รองลงมาควบคุมตวัเองไม่ค่อยได ้และ
ชอบใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา ร้อยละ 45.9 และ 42.0ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบเป็นคร้ังคราว 
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ร้อยละ 58.5และด่ืมเป็นประจ า (เกือบทุกวนั) ร้อยละ 18.9  พฤติกรรมหลงัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ไดแ้ก่ ชอบชวนทะเลาะไดห้ลายๆเร่ือง ดุด่า เสียงดงั และกล่าวหาวา่นอกใจ  ร้อยละ 60.2, 59.7 และ 55.8 
ตามล าดบัปัจจุบนัยงัใชส้ารเสพติดอยู ่ร้อยละ 21.6เคยการเล่นการพนันแบบเป็นคร้ังคราว ร้อยละ 43.9 
และเล่นการพนนัเป็นประจ า ร้อยละ 6.8(ตารางที่ 4.2) 

ตารางที่ 4.2จ านวนร้อยละของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง(n = 412) 

บุคลิกภาพและพฤติกรรม สตรี สาม ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บุคลิกภาพ 

 

ขี้โมโห/เจา้อารมณ์ 219 53.2 238 57.8 

ควบคุมตวัเองไม่ค่อยได ้ 114 27.7 189 45.9 

เครียดบ่อยๆ 95 23.1 163 39.6 

ชอบใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 74 18.0 173 42.0 

มีอาวธุในครอบครอง 0 0.0 91 22.1 

การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

ไม่ด่ืม 114 27.7 69 16.7 

ด่ืมเป็นคร้ังคราว 229 55.6 241 58.5 

ด่ืมเป็นประจ า (เกือบทุกวนั) 69 16.7 78 18.9 

ด่ืมแบบติด 0 0.0 24 5.8 

การกระท าหลัง
การด่ืม 

 

ชอบชวนทะเลาะไดห้ลายๆเร่ือง - - 248 60.2 

ชอบดุด่า เสียงดงั - - 246 59.7 

กล่าวหาวา่นอกใจ - - 230 55.8 

เคยท าร้ายร่างกายคู่ครองของตน - - 200 48.5 

ทะเลาะกบัเพือ่นหรือเพือ่นบา้น - - 57 13.8 

เคยท าร้ายร่างกายคนในครอบครัว  - - 51 12.4 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

บุคลิกภาพและพฤติกรรม สตรี สาม ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การใชส้ารเสพติด 

 

ไม่ใชส้ารเสพติด 358 86.9 322 78.2 

ปัจจุบนัยงัใชอ้ยู ่ 48 11.6 89 21.6 

เคยใชแ้ต่เลิกแลว้ 6 1.5 1 0.2 

การเล่นการพนนั 

 

ไม่เล่นการพนนั - - 188 45.6 

เล่นเป็นคร้ังคราว - - 181 43.9 

เล่นเป็นประจ า - - 28 6.8 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ - - 15 3.6 

 

หมายเหตุ  –  หมายถึง ไม่ไดเ้ก็บขอ้มูล 

 

ส่วนที่ 3  ลักษณะและความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ลกัษณะการแต่งงานของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูกิ่นกนัเฉยๆ ร้อยละ 54.6 โดยไม่จดทะเบียนสมรส ร้อย
ละ 53.4 มีฐานะทางเศรษฐกิจแบบไม่มีเงินเก็บ ร้อยละ 62.1 และมีหน้ีสินร้อยละ 55.8เป็นครอบครัวเด่ียว  
ร้อยละ 70.2มีความสัมพนัธ์ในชีวิตคู่พอใช ้ ปานกลาง และดี ร้อยละ 35.9,   25.2, 15.3 ตามล าดับ ส่วน
ความสัมพนัธก์บัครอบครัวของสามีพอใช ้ ปานกลาง และดี ร้อยละ 35.9,   25.2, 15.3 ตามล าดบั(ตารางที่ 
4.3) 
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ตารางที่ 4.3 จ  านวน ร้อยละ ของลกัษณะและความสมัพนัธข์องครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่ง ( n = 412) 

ลักษณะและความสัมพันธ์ของครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะการแต่งงาน แต่งงาน 187 45.4 

อยูกิ่นกนัเฉยๆ 225 54.6 

สถานภาพการแต่งงาน จดทะเบียนสมรส 192 46.6 

ไม่จดทะเบียนสมรส 220 53.4 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ไม่มีเงินเก็บ 256 62.1 

มีหน้ีสิน 230 55.8 
 

ลักษณะครอบครัว ครอบครัวเด่ียว 285 70.2 

ครอบครัวขยาย 127 30.8 

ความสัมพนัธ์ในชีวิตคู่ ไม่ดีเลย 53 12.9 

 
พอใช ้ 148 35.9 

 ปานกลาง 104 25.2 

 ดี 63 15.3 

 ดีมาก 44 10.7 

ความสัมพนัธ์กับครอบครัวของสามี ไม่ดีเลย 50 12.1 

 พอใช ้ 107 26.0 

 ปานกลาง 106 25.7 

 ดี 92 22.3 

 ดีมาก 57 13.8 
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ส่วนที่ 4  ความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีกลุ่มตัวอย่าง 

ลกัษณะความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อสตรีกลุ่มตวัอยา่งในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สตรีถูกกระท า
ความรุนแรงทางด้านจิตใจจากสามีมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ ดุด่าหรือดูถูกเหยียดหยามสตรี 
พูดจา ข่มขู่ เสียดสี แดกดนัสตรี และบงัคบัจิตใจให้สตรีท าส่ิงที่ไม่ชอบ ร้อยละ 49.5, 46.8 และ 42.7  
ความรุนแรงทางดา้นร่างกาย พบว่า สามีเคยท าร้ายร่างกายสตรี เช่น การชก เตะ ต่อย เป็นตน้ ร้อยละ 
22.1 และท าร้ายร่างกายสตรีดว้ยอาวธุ ร้อยละ 5.1 และความรุนแรงทางดา้นเพศ พบว่า สามีเคยบงัคบั
ใหมี้เพศสัมพนัธท์ั้งๆที่สตรีไม่เตม็ใจ ร้อยละ 15.3 ซ่ึงส่ิงที่เกิดขึ้นกบัสตรีหลงัการกระท าความรุนแรง 
ได้แก่ ไม่เคยมีบาดแผล มีบาดแผลเห็นร่องรอย ฟกช ้ า และมีบาดแผลรุนแรงจนตอ้งไปโรงพยาบาล 
ร้อยละ 18.9, 18.0 และ 15.3ตามล าดบั 

ลกัษณะความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อสตรีในตลอดช่วงชีวิต พบว่า สตรีถูกกระท าความรุนแรงทางดา้น
จิตใจจากสามีมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ ดุด่า หรือดูถูกเหยียดหยามสตรี พูดจา ข่มขู่ เสียดสี 
แดกดนัสตรี และบงัคบัจิตใจใหส้ตรีท าส่ิงที่ไม่ชอบ ร้อยละ  49.5, 44.4 และ 42.5ความรุนแรงทางดา้น
ร่างกาย พบว่า สามีเคยท าร้ายร่างกายสตรี เช่น การชก เตะ ต่อย เป็นต้น ร้อยละ 33.0 และท าร้าย
ร่างกายสตรีดว้ยอาวธุ ร้อยละ 5.1 และความรุนแรงทางดา้นเพศ พบวา่ สามีเคยบงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์
ทั้งๆที่สตรีไม่เตม็ใจ ร้อยละ 30.1 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปี และตลอดช่วงชีวติพบในสดัส่วนไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ความรุนแรง
ดา้นเพศ ในช่วงชีวติสูงเป็น 2 เท่าของรอบ 1 ปี ร้อยละ 30.1 และร้อยละ 15.3 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่  4.4 จ  านวน ร้อยละ ของความรุนแรงในชีวิตคู่ที่สตรีเป็นผูถู้กกระท า ในรอบ 12 เดือน และใน
ตลอดช่วงชีวติที่ผา่นมา ( n = 412 ) 

ลักษณะความรุนแรงในชีวิตคู่ 
รอบ 12 เดือน ตลอดช่วงชีวิต 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

ความรุนแรงด้าน
จิตใจ* 

 

ดุด่า หรือดูถูกเหยยีดหยาม 204 49.5 204 49.5 

พดูจา ข่มขู่ เสียดสี แดกดนั 193 46.8 183 44.4 

บงัคบัจิตใจใหท้  าส่ิงที่ไม่ชอบ 176 42.7 175 42.5 

เคยนอกใจ 172 41.7 166 40.3 

เคยกกัขงัหน่วงเหน่ียว 109 26.5 112 27.2 

ไม่ยอมใหเ้งินเพราะตอ้งการ
ควบคุมตวัสตรี 

99 24.0 93 22.6 

ความรุนแรงด้าน
ร่างกาย* 

เคยท าร้ายร่างกายสตรี 91 22.1 136 33.0 

เคยท าร้ายร่างกายสตรีดว้ยอาวธุ 21 5.1 21 5.1 

ความรุนแรงทางเพศ เคยบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธท์ั้งๆที่
สตรีไม่เตม็ใจ 

63 15.3 124 30.1 

* ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

- ไม่มีขอ้มูล 
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ส่วนที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรี 
 ในการศึกษาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ  Binary Logistics Regression  เพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัต่างๆ กบัความรุนแรงในชีวติคู่ต่อสตรี ดงัแสดงในตารางที่ 4.5 – 4.7 
 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลที่สัมพนัธ์กบัความรุนแรงในชีวติคู่
ต่อสตรี อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ(p<0.05) คือ สามีที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี(RR =2.01,95%CI  =1.69-
2.43)มีอาชีพว่างงาน /พ่อบ้าน(RR =2.33,95%CI  =1.59-3.41)และอาชีพรับจ้าง เกษตรกร(RR 
=2.33,95%CI = 1.02-2.25) สามีที่ มีรายได้น้อยกว่า9,000 บาท (RR =1.36,95%CI = 1.09-1.69) ดัง
ตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรี(n=412) 

ปัจจัยส่วนบุคคลของสาม ี ความรุนแรงในชีวิตคู่ RR 95 %CI 
มี ไม่มี 

อายุ(ปี) มากกวา่25 124 (11.0) 195(89.0) 1.00  

 นอ้ยกวา่25 73(78.5) 20(21.5) 2.01 1.69-2.43* 

อาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  19 (43.0) 33 (57.0) 1.00  

 วา่งงาน/พอ่บา้น 35 (85.4) 6 (14.6) 2.33 1.59-3.41* 

 รับจา้ง/เกษตรกร 93 (55.1) 76 (44.9) 1.51 1.02-2.25* 

 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐ/
เอกชน 

50 (33.3) 100 (66.7) 0.91 0.59-1.39 

รายได้(บาท) มากกวา่9,000 71 (39.7) 108 (60.3) 1.00  

 นอ้ยกวา่ 9,000 126 (54.1) 107 (45.9) 1.36 1.09-1.69* 

* ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ α= 0.05 
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 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่สัมพนัธ์กับ
ความรุนแรงในชีวติคู่ต่อสตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p<0.05) คือ ผูท้ี่มีบุคลิกภาพขี้โมโหเจา้อารมณ์ 
(RR= 7.74, 95%CI = 4.90-12.23) และควบคุมตัวเองไม่ได้(RR =3.87,95%CI = 2.96-5.05) เครียด
บ่อยๆ(RR =2.28,95%CI = 1.85-2.80) ชอบใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา(RR =3.47,95%CI=  2.73-
4.42) มีอาวุธในครอบครอง(RR =2.07,95%CI = 1.74-2.46) และพบผูท้ี่ด่ืมแอลกอฮอล์เป็นคร้ังคราว
(RR =4.67,95%CI  =2.14-10.19) พบผูท้ี่ด่ืมเป็นประจ า(RR =10.46,95%CI = 4.85-22.55) และผูท้ี่ด่ืม
แบบติด(RR =10.54,95%CI = 4.86-22.85)สามีที่เล่นการพนันเป็นคร้ังคราว(RR =2.09,95%CI  =1.64-
2.67) และพบในผูท้ี่เล่นการพนันเป็นประจ า (RR =2.94,95%CI  = 2.28-3.78) และสามีที่ เคยใช้สาร
เสพติดหรือปัจจุบนัยงัใชอ้ยู(่RR =1.80,95%CI =1.50-2.16)ดงัตารางที่ 4.6 
 

ตารางที่  4.6ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและพฤติกรรมกบัความรุนแรงในชีวติคู่ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของสาม ี ความรุนแรงในชีวิตคู่ RR 95 %CI 

มี ไม่มี 

บุคลิกภาพ ไม่ขี้โมโห/เจา้อารมณ์ 17 (9.8) 157 (90.2) 1.00  

 ขี้โมโห/เจา้อารมณ์ 171 (75.7) 55 (24.3) 7.74 4.90-12.23* 

 ควบคุมตวัเองได ้ 46 (20.6) 177 (79.4) 1.00  

 ควบคุมตวัเองไม่ค่อยได ้ 151 (79.9) 38 (20.1) 3.87 2.96-5.05* 

 ไม่มีเครียด 79 (31.7) 170 (68.3) 1.00  

 เครียดบ่อยๆ 118 (72.4) 45 (27.6) 2.28 1.85-2.80* 

 ไม่ชอบใชค้วามรุนแรง 56 (23.4) 183 (76.6) 1.00  

 ชอบใชค้วามรุนแรง 141(81.5) 32 (18.5) 3.47 2.73-4.42* 

 ไม่มีอาวธุในครอบครอง 124 (38.6) 197(61.4) 1.00  

 มีอาวธุในครอบครอง 73 (80.2) 18 (19.8) 2.07 
 

1.74-2.46* 
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ตารางที่ 4.6(ต่อ)      

บุคลิกภาพและพฤติกรรมของสาม ี ความรุนแรงในชีวิตคู่ RR 95 %CI 
มี ไม่มี 

การดื่มเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์ 

ไม่ด่ืม 6 (8.7) 63 (91.3) 1.00  

ด่ืมเป็นคร้ังคราว 98 (40.7) 143 (59.3) 4.67 2.14-10.19* 

ด่ืมเป็นประจ า 71 (91.0) 7 (9.0) 10.46 4.85-22.55* 

ด่ืมแบบติด 22 (91.7) 2 (8.3) 10.54 4.86-22.85* 

การเล่นการ 

พนัน 
ไม่เล่น 57 (30.3) 131 (69.7) 1.00  

เล่นเป็นคร้ังคราว 115 (63.5) 66 (36.5) 2.09 1.64-2.67* 

เล่นเป็นประจ า 25 (89.3) 3 (10.7) 2.94 2.28-3.78* 

ไม่ตอบ15 ราย     

การใช้สาร 

เสพติด 

ไม่ใช ้ 131 (40.7) 191 (59.3) 1.00  

เคยใช/้ปัจจุบนัยงัใชอ้ยู ่ 66 (72.2) 24 (27.3) 1.80 1.50-2.16* 

* ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ α= 0.05 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะครอบครัวและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว กบัความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อสตรี อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ(p<0.05) ที่พบคือ ครอบครัวที่
ไม่มีพิธีแต่งงาน(RR= 3.59,95%CI = 2.66-4.85) ไม่จดทะเบียนสมรส(RR =2.56,95%CI = 1.98-3.31) 
ไม่ มี เงิน เก็บ  (RR =1.84,95%CI = 1.42-2.37) ครอบครัวขยาย(RR = 0.77,95%CI  = 0.63-0.94) มี
ความสัมพนัธใ์นชีวิตคู่ที่ไม่ดี(RR = 13.47,95%CI = 5.69-31.83)  และสตรีที่มีความสมัพนัธท์ี่ไม่ดีกบั
ครอบครัวของสามี (RR = 13.38,95%CI  = 6.79-26.37) ดงัแสดงในตารางที่4.7 
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ตารางที่  4.7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะครอบครัวและความสมัพนัธใ์นครอบครัวกบัความรุนแรง
ในชีวติคู่ 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรุนแรงในชีวิตคู่ RR 95 %CI 
มี ไม่มี 

ลักษณะการแต่งงาน  แต่งงาน 37 (19.8) 150 (80.2) 1.00  

ไม่แต่งงาน 160 (71.1) 65(28.9) 3.59 2.66-4.85* 

สถานภาพการแต่งงาน จดทะเบียนสมรส 50 (26.0) 142 (74.0) 1.00  

 ไม่จดทะเบียนสมรส 147 (66.8) 73 (33.2) 2.56 1.98-3.31* 

ฐานะทางเศรษฐกิจ มีเงินเก็บ 49 (31.4) 107(68.6) 1.00  

 ไม่มีเงินเก็บ 148 (57.8) 108 (42.2) 1.84 1.42-2.37* 

ลักษณะครอบครัว ครอบครัวเด่ียว 72 (56.7) 55 (43.3) 1.00  

 ครอบครัวขยาย 125 (43.9) 160(56.1) 0.77 0.63-0.94* 

ความสัมพนัธ์ในชีวิตคู่ ดี 5 (7.9) 102 (92.1) 1.00  

 ไม่ดี 192 (62.9) 113 (37.1) 13.47 5.69-31.83* 

ความสัมพนัธ์กับครอบ ดี 8 (5.4) 141 (94.6) 1.00  

ครัวของสาม ี ไม่ดี 189 (71.9) 74 (28.1) 13.38 6.79-26.37* 

* ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ α= 0.05 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง(Cross-sectional Analytic Study) โดยมี
วตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาความรุนแรงและปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรีโดยผูศ้ึกษา
ไดส้รุปผลการศึกษาและน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา สรุปได ้ดงัน้ี 

สรุปผลการศึกษา 

 ลักษณะทั่วไปของสตรีและสามีหรือคู่ครอง 

1. สตรีจ านวน 412 คน  อายเุฉล่ีย 31 ปี 3 เดือน อายุต  ่าสุด 18 ปี สูงสุด 59 ปี (SD = 1.06) ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ25 – 44ปี(ร้อยละ 45.9) และ น้อยกว่า 25ปี(ร้อยละ 39.3) จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 32.5) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี(ร้อยละ 29.6) และมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.(ร้อยละ 14.6)ประกอบอาชีพ 3 อนัดบัแรก คือ รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ(ร้อยละ 30.1) 
รับจา้ง(ร้อยละ 26.2)  และพนักงานบริษทัเอกชน(ร้อยละ 15.0)ตามล าดับ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า
11,000 บาท (ร้อยละ 33.5) รองลงมาคือ 7,001-9,000 บาท(ร้อยละ 21.4)  และ 9,001-11,000 บาท( ร้อยละ  
17.0) 

ส่วนสามี/คู่ครอง มีอายเุฉล่ีย 34 ปี 5 เดือน ต ่าสุด 18ปี สูงสุด59 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 25 – 44ปี
(ร้อยละ 62.1) และน้อยกว่า 25ปี(ร้อยละ 22.6)จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 32.3) 
รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี(ร้อยละ 23.0) และอนุปริญญา/ปวส.(ร้อยละ 18.2)ประกอบอาชีพ 3 อนัดบั
แรก คือ รับจา้ง รับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  และพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ  31.0,  19.4และ 
17.0 ตามล าดบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 11,000 บาท ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ7,001-9,000 บาท และ 
5,001-7,000 บาท ร้อยละ 16.5และ 14.6  กล่าวโดยสรุป คือ ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของสตรีกลุ่ม
ตวัอยา่ง และของสามี/คู่ครองมีอาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดท้ี่ใกลเ้คียงกนั 

กลุ่มตวัอยา่งสตรีร้อยละ 53.2 ยอมรับวา่ตนเองเป็นคนขี้โมโห/ เจา้อารมณ์  ร้อยละ 27.7ควบคุม
ตวัเองไม่ค่อยได ้และร้อยละ 23.1 มีความเครียดบ่อยๆ ร้อยละ 18.0 ชอบใชค้วามรุนแรงในการ ไม่มีอาวุธ
ในครอบครอง ร้อยละ 55.6 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นคร้ังคราว และร้อยละ16.7 ด่ืมเป็นประจ า (เกือบ
ทุกวนั) ร้อยละ 11.6 ปัจจุบนัยงัใชส้ารเสพติด  
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ส่วนสามี/คู่ครองมีบุคลิกภาพขี้โมโห/เจา้อารมณ์ ร้อยละ 57.8 รองลงมาควบคุมตวัเองไม่ค่อยได ้
และชอบใชค้วามรุนแรงในการแก้ปัญหา ร้อยละ 45.9 และ 42.0ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบเป็นคร้ัง
คราว ร้อยละ 58.5และด่ืมเป็นประจ า (เกือบทุกวนั) ร้อยละ 18.9  พฤติกรรมหลังการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ ชอบชวนทะเลาะไดห้ลายๆเร่ือง ดุด่า เสียงดงั และกล่าวหาว่านอกใจ  ร้อยละ 60.2, 
59.7 และ 55.8 ตามล าดบั ปัจจุบนัยงัใชส้ารเสพติดอยู ่ร้อยละ 21.6เคยการเล่นการพนันแบบเป็นคร้ังคราว 
ร้อยละ 43.9 และเล่นการพนนัเป็นประจ า ร้อยละ 6.8 

ลกัษณะการแต่งงานของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูกิ่นกนัเฉยๆ ร้อยละ 54.6 โดยไม่จดทะเบียน
สมรส ร้อยละ 53.4 มีฐานะทางเศรษฐกิจแบบไม่มีเงินเก็บ ร้อยละ 62.1 และมีหน้ีสิน ร้อยละ 55.8ลกัษณะ
ครอบครัวเด่ียว  ร้อยละ 70.2มีความสัมพนัธ์ในชีวิตคู่พอใช้  ปานกลาง และดี ร้อยละ 35.9,   25.2, 15.3 
ตามล าดบั ส่วนความสมัพนัธก์บัครอบครัวของสามี/คู่ครอง พอใช ้ ปานกลาง และดี ร้อยละ 35.9,   25.2, 
15.3 ตามล าดบั 

ลักษณะความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อสตรี 

            2. ลักษณะความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อกลุ่มตวัอย่างในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สตรีถูก
กระท าความรุนแรงทางดา้นจิตใจจากสามี/คู่ครองมากที่สุดเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดุด่าหรือดูถูกเหยยีด
หยามสตรี พูดจา ข่มขู่ เสียดสี แดกดนัสตรี และบงัคบัจิตใจให้สตรีท าส่ิงที่ไม่ชอบ ร้อยละ 49.5, 46.8 
และ 42.7  ความรุนแรงทางดา้นร่างกาย พบว่า สามี/คู่ครองเคยท าร้ายร่างกายสตรี เช่น การชก เตะ 
ต่อย เป็นตน้ ร้อยละ 22.1 และท าร้ายร่างกายสตรีดว้ยอาวธุ ร้อยละ 5.1 และความรุนแรงทางดา้นเพศ 
พบว่า สามี/คู่ครองเคยบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธท์ั้งๆที่สตรีไม่เตม็ใจ ร้อยละ 15.3 ซ่ึงส่ิงที่เกิดขึ้นกบัสตรี
หลังการกระท าความรุนแรง ไดแ้ก่ ไม่เคยมีบาดแผล มีบาดแผลเห็นร่องรอย ฟกช ้ า และมีบาดแผล
รุนแรงจนตอ้งไปโรงพยาบาล ร้อยละ 18.9, 18.0 และ 15.3ตามล าดบั 

ลกัษณะความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อสตรีในตลอดช่วงชีวิต พบว่า สตรีถูกกระท าความรุนแรงทางดา้น
จิตใจจากสามี/คู่ครองมากที่สุดเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดุด่า หรือดูถูกเหยยีดหยามสตรี พดูจา ข่มขู่ เสียด
สี แดกดันสตรี และบังคบัจิตใจให้สตรีท าส่ิงที่ไม่ชอบ ร้อยละ  49.5, 44.4 และ 42.5ความรุนแรง
ทางดา้นร่างกาย พบว่า สามี/คู่ครองเคยท าร้ายร่างกายสตรี เช่น การชก เตะ ต่อย เป็นตน้ ร้อยละ 33.0 
และท าร้ายร่างกายสตรีด้วยอาวุธ ร้อยละ 5.1 และความรุนแรงทางดา้นเพศ พบว่า สามี/คู่ครองเคย
บงัคบัให้มีเพศสัมพนัธท์ั้งๆที่สตรีไม่เตม็ใจ ร้อยละ 30.1ลกัษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปี และ
ตลอดช่วงชีวติพบในสดัส่วนไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ความรุนแรงดา้นเพศ ในช่วงชีวติสูงเป็น 2 เท่าของ
รอบ 1 ปี ร้อยละ 30.1 และร้อยละ 15.3 ตามล าดบั 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรี 
                 3. ปัจจยัที่พบจากการศึกษาในคร้ังน้ี  พบว่า สามีที่มีอายนุ้อยกว่า 25 ปี(RR =2.01,95%CI  
=1.69-2.43)มีอาชีพว่างงาน/พ่อบา้น(RR =2.33,95%CI  =1.59-3.41) และอาชีพรับจา้ง เกษตรกร(RR 
=2.33,95%CI = 1.02-2.25) ส ามีที่ มี ร ายได้น้ อ ยกว่ า  9,000 บาท  (RR =1.36,95%CI = 1.09-1.69) 
บุคลิกภาพขี้ โมโหเจ้าอารมณ์  (RR= 7.74, 95%CI = 4.90-12.23), และควบคุมตัวเองไม่ได้(RR 
=3.87,95%CI = 2.96-5.05), เครียดบ่อยๆ(RR =2.28,95%CI = 1.85-2.80), ชอบใชค้วามรุนแรงในการ
แก้ปัญหา(RR =3.47,95%CI=  2.73-4.42), มีอาวุธในครอบครอง(RR =2.07,95%CI = 1.74-2.46),  ที่
ด่ืมแอลกอฮอล์เป็นคร้ังคราว(RR =4.67,95%CI  =2.14-10.19) ด่ืมเป็นประจ า(RR =10.46,95%CI = 
4.85-22.55) ด่ืมแบบติด (RR =10.54,95%CI = 4.86-22.85) สามีที่ เล่นการพนันเป็นคร้ังคราว(RR 
=2.09,95%CI  =1.64-2.67) เล่นการพนันเป็นประจ า (RR =2.94,95%CI  = 2.28-3.78) และสามีที่เคย
ใชส้ารเสพติดหรือปัจจุบนัยงัใชอ้ยู ่(RR =1.80,95%CI =1.50-2.16)  ครอบครัวที่ไม่มีพิธีแต่งงาน(RR= 
3.59,95%CI = 2.66-4.85) ไม่จดทะเบียนสมรส(RR =2.56,95%CI = 1.98-3.31) ไม่ มี เงินเก็บ  (RR 
=1.84,95%CI = 1.42-2.37) ครอบครัวขยาย (RR = 0.77,95%CI  = 0.63-0.94) มีความสมัพนัธใ์นชีวติคู่
ที่ไม่ดี(RR = 13.47,95%CI = 5.69-31.83)  และสตรีที่มีความสมัพนัธท์ี่ไม่ดีกบัครอบครัวของสามี (RR 
= 13.38,95%CI  = 6.79-26.37)  
 

อภิปรายผลการศึกษา 

                   ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของสตรีและสามีหรือคู่ครอง 

     ในลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของสตรีและของสามีหรือคู่ครองมี อาย,ุ ระดบัการศึกษา, 

อาชีพ, รายได ้ที่ใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภควดี ศรีประเสริฐ(2554) ที่ศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการแกไ้ขความรุนแรงในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยาในจงัหวดั
นครราชสีมาพบวา่ อาชีพ รายได ้ และความสมัพนัธข์องครอบครัว มีความสมัพนัธก์บัความรุนแรง
ทางร่างกายต่อสตรี 

ลักษณะความรุนแรงในชีวิตคู่ 

                   จากการศึกษา พบว่า ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสตรีถูกกระท าความรุนแรงทางดา้นจิตใจ
จากสามี/คู่ครองมากที่สุด ไดแ้ก่ ดุด่าหรือดูถูกเหยยีดหยามสตรี พดูจา ข่มขู่ เสียดสี แดกดนั และบงัคบั
จิตใจให้สตรีท าส่ิงที่ไม่ชอบซ่ึงพบสูงถึงร้อยละ 49.5 44.4 และ 42.5ตามล าดับ รองลงมาเป็นความ
รุนแรงทางดา้นร่างกาย พบวา่ สามี/คู่ครองเคยท าร้ายร่างกายสตรี เช่น การชก เตะ ต่อย เป็นตน้ ร้อยละ 
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33.0 และท าร้ายร่างกายสตรีดว้ยอาวธุ ร้อยละ 5.1และความรุนแรงทางดา้นเพศ พบว่า สามี/คู่ครองเคย
บงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์ทั้งๆที่สตรีไม่เต็มใจ ร้อยละ 30.1ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อาษา โอ
พิทกัษ์ชีวิน(2552) ที่พบว่า ความรุนแรงจากสามีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการศึกษาของ ศิวพร 
อินทรภกัดี และคณะ(2553) ที่พบว่าสตรีที่ใชบ้ริการแผนกสูตินารีเวชกรรม มีปัญหาถูกสามีท าร้าย 
ร้อยละ 66.2 โดยถูกท าร้ายด้านจิตใจมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านร่างกาย และด้านเพศตามล าดับ             
ลกัษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปี และตลอดช่วงชีวิตพบในสัดส่วนไม่แตกต่างกัน ยกเวน้
ความรุนแรงดา้นเพศ ในช่วงชีวติสูงเป็น 2 เท่าของรอบ 1 ปี ร้อยละ 30.1 และร้อยละ 15.3 ตามล าดบั 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในชีวิตคู่ 
                   ปัจจยัที่พบจากการศึกษาในคร้ังน้ี  พบว่าสตรีที่มีอายนุ้อยกว่า 25 ปี พบความรุนแรงใน
ชีวติคู่มากเป็น  4.1 เท่าของสตรีที่มีอายมุากกว่า 25 ปี และกลุ่มสามีที่มีอายตุ  ่ากว่า  25 ปี พบมากกว่า
กลุ่มสามีที่มีอาย ุ25-44 ปี เป็น 2 เท่า และผูท้ี่มีอาชีพว่างงานพบมากเป็น 2.3 เท่า ของผูท้ี่มียงัประกอบ
อาชีพอยู่ สอดคล้องกับการศึกษาของ จรุง เมืองชนะ(2552) ที่พบว่า สามีไม่ท างานเป็นเหตุการณ์
น าไปสู่พฤติกรรมสามีท าร้ายร่างกายภรรยา  และสามีที่มีรายไดน้้อยกวา่ 9,000 บาท พบความรุนแรง
มากกวา่ผูท้ี่มีรายได ้มากกว่า 9,000 บาทเป็น 1.3 เท่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจรุง เมืองชนะ(2552) 
ที่พบว่า ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับการท าร้ายร่างกายภรรยา ผูท้ี่ มี
บุคลิกภาพขี้โมโหเจา้อารมณ์  ควบคุมตวัเองไม่ได ้ เครียดบ่อยๆ ชอบใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 
มีอาวธุในครอบครอง และพบผูท้ี่ด่ืมแอลกอฮอลแ์บบติดพบมากกวา่ผูด่ื้มเป็นคร้ังคราวเป็น 2 เท่า และ
พบมากกว่าผูท้ี่ไม่ด่ืมเป็น 10 เท่า สอดคล้องกับการศึกษาของ จรุง เมืองชนะ(2552) ที่พบว่า ปัจจยั
กระตุน้ที่พบบ่อยในการท าร้ายร่างกายภรรยา คือ สามีเมาสุรา ร้อยละ 23.9   สามีที่เล่นการพนันเป็น
ประจ าพบมากกวา่ผูท้ี่เล่นเป็นคร้ังคราวเป็น 1.4 เท่า  มากกวา่ผูท้ี่ไม่เล่นการพนนัเป็น 2.9 เท่า และสามี
ที่ใชส้ารเสพติดอยูพ่บความรุนแรงเป็น 0.7 เท่าของผูท้ี่เคยใชแ้ต่เลิกนานแลว้ และมากกวา่ผูท้ี่ไม่เคยใช้
เป็น 1.7 เท่า  ปัจจยัความสมัพนัธใ์นครอบครัว กบัความรุนแรงในชีวติคู่ต่อสตรี พบวา่ ผูท้ี่ไม่แต่งงาน
พบมากกว่าผูท้ี่แต่งงานเป็น 3.5 เท่า ของผูท้ี่แต่งงาน ผูท้ี่ไม่จดทะเบียนสมรสพบมากกว่าผูท้ี่จด
ทะเบียนสมรสเป็น 2.5 เท่า  ผูท้ี่ไม่มีเงินเก็บ พบมากกวา่ผูท้ี่มีเงินเก็บเป็น 1.8 เท่า มีหน้ีสิน พบมากกว่า
ครอบครัวที่ไม่มีหน้ีสินเป็น 0.6 เท่า  ครอบครัวขยายพบมากเป็น 1.2 เท่า ผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ในชีวิตคู่
ที่ไม่ดีพบมากเป็น  5.7 เท่าของ ผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ในชีวิตคู่ดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิวพร 
อินทรภกัดี และคณะ(2553) ที่พบว่า สตรีที่มีสมัพนัธภาพในชีวิตคู่ที่ไม่ดี และสตรีที่แยกทางจากสามี 
โดยสตรีที่มีสมัพนัธภาพในชีวิตคู่ไม่ดีเป็นปัจจยัท านายความรุนแรงในชีวิตคู่(OR 1.97,95%CI  1.23-
3.14, p<.01) 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1. เป็นฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าความรุนแรงต่อสตรีที่เกิดจากสามีหรือคู่ครองในพื้นที่
โดยคืนขอ้มูลใหชุ้มชน ครอบครัว และญาติ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ไดรั้บทราบ  เพือ่ช่วยป้องกนัการถูกกระท าความรุนแรงของสตรี 

2. เป็นฐานขอ้มูลส าหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในพื้นที่ ในการเฝ้าระวงั
การเกิดภาวะเครียดและซึมเศร้า ภายหลงัถูกกระท าความรุนแรงในสตรี และวางแผนการ
ใหค้วามรู้ในการใชชี้วิตคู่ และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัครอบครัวของสามี/คู่ครองกบักลุ่ม
สตรีที่ก  าลงัจะแต่งงานหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาในพื้นที่ 

3. เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัการถูกกระท าความ
รุนแรงของสตรีที่เกิดจากสามี/คู่ครองต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนจากความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรี 
2. การช่วยเหลือของเพือ่นบา้น องคก์ร ชุมชน ในการป้องกนั และลดความรุนแรงในชีวติคู่

ของสตรี 
3. ความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรี ในลกัษณะที่สตรีเป็นผูก้ระท าความรุนแรง 
4. ศึกษาพฒันาโปรแกรมเพือ่ป้องกนั และลดความรุนแรงที่เกิดในชีวติคู่ของสตรี 

 

 

 



 

47 
 

บรรณานุกรม 
 
การุณยล์กัษณ์ พหลโยธิน. โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศกับ

การเมือง. สถาบนัพระปกเกลา้. 2549.   
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ กระทรวง. นโยบาย. ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครัว. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 2548. 
_____________. สถิติจ านวนคดีความรุนแรงในครอบครัว ผู้กระท า ผู้ถูกกระท า. ส านกังานกิจการ

สตรีและสถาบนัครอบครัว. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 
(Online) Available: http://violence.in.th/violence/report/violence/report004-
05.aspx?lid=24&accordion=1. 2557. 

คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล. การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: ส ารวจอุปสรรคและการ
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น.  

เครือข่ายสตรี. ความรุนแรงต่อสตรี. (Online) Available: 
http://www.thaingo.org/story/info_016.htm, 2556.  

จะเด็จ เชาวน์วไิล และคณะ. หน่ึงเสียง...หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง. พมิพค์ร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2551. โครงการของคณะกรรมการ
นกันิติศาสตร์สากล และมูลนิธิยตุิธรรมเพือ่สนัติภาพ. 2555. 

จรุง เมืองชนะ. สมัพนัธภาพของคู่สมรส: พฤติกรรมสามีท าร้ายร่างกายภรรยาในจงัหวดัแห่งหน่ึง 
ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา และสุภรต ์จรัสสิทธ์ิ. ครอบครัวกบัความรุนแรงในชีวติคู่. ประชากรและ

สังคม. 2552.  
นนัทนา ธนาโนวรรณ และคณะ. ความทา้ทายทางจริยธรรมในการท าวจิยัเร่ืองความรุนแรงต่อสตรี. 

วารสารพยาบาล. 23(3), 16-25. 2551. 
นนัทพนัธ ์ชินล ้าประเสริฐ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยด้านความรุนแรงใน

สังคมไทย.  คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั. 2546. 
นิเวศน์  วงศสุ์วรรณ.  2552.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน

แขวงวัดท่าพระ. รายงานการวจิยัส านกัสามญัศึกษา, วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม. 
นายกรัฐมนตรี, ส านกั. ไทยร่วมมือกับสหประชาชาติ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี. (Online) 

Available: http://www.thaigov.go.th/governmental/item/51749. 2557. 
 



 

48 
 

พรพกัตร์ สุร าไพ และคณะ. ปรากฏการณ์ความรุนแรงของสาม ี– ภรรยา : กรณศึีกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี. คณะกรรมการพฒันางานวจิยัและผลงานทางวชิาการ 
มหาวทิยาลยัราชธานี. (Online) Available: 
http://nurse.rtu.ac.th/UserFiles/File/km1.pdf. 2555.  

พรวไิล ถมงัรักษส์ตัว.์ ปรัชญาผู้หญิง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2540. 
พชัรินทร์ ศิริวสุิทธิรัตน์. ความรุนแรงในครอบครัว. ส านกังานพฒันาสุขภาพจิต. 2551.  
มาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยม์ ส านกั. ผลการส ารวจสถานการณ์ความ

รุนแรงในภาพรวม 76 จังหวัด ปีป 2556. ศูนยก์ารเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสงัคม. สา
นกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 2556. 

แม่สอด. ข้อมูลพืน้ฐาน. กองวชิาการและแผนงาน. ตาก: เทศบาลนครแม่สอด. 2556. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊ บลิเคชัน่ส์ 

จ ากดั, 2546. 
วจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล, สถาบนั. สุขภาพคนไทย 2552. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พ

รินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง. 2552. 
ศิวพร อินทรภกัดี และคณะ. อตัราความชุกและปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดความรุนแรงในชีวิตคู่ในสตรีที่

ใชบ้ริการที่แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา. 
วารสารสภาการพยาบาล.  25(3), กรกฎาคม-กนัยายน. 2553. 

ศิโรรัตน์ โชติกสถิตย.์ การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะครอบครัว การปฏิบัติตามบทบาทที่ศาสนา
ก าหนด การับรู้ การปฏิบัติในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรี และความ
รุนแรงในครอบครัวต่อสตรี: กรณศึีกษาในสตรีวยัเจริญพันธ์ุที่สมรสแล้วที่นับถอื
ศาสนาพทุธ กับศาสนาอิสลามในจังหวัดระนอง. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
คณะสาธารณสุข มหาวทิยาลยัมหิดล. 2542. 

สถิติแห่งชาติ, ส านกังาน. ข้อมูลสถิติส ามะโนประชากรเคหะในปี 2553. (Online) Available: 
http://popcensus.nso.go.th/table_stat.php?t=t1&yr=2553. 2553. 

สุสณัหา ยิม้แยม้ และคณะ. การถูกละเมิดทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัวสตรีในสถาน
ประกอบการ. วารสารสภาการพยาบาล.  26(1), มกราคม-มีนาคม. 2554. 

_______________. พฤติกรรมเส่ียงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ
สตรีไทใหญ่. (Online) Available: 
www.researchgate.net/...Sexual.../60b7d51a386e821666.pdf, 2555.  



 

49 
 

อรดี โชคสวสัด์ิ. อ านาจในคู่สมรส และความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา. วทิยานิพนธพ์ยาบาลศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลสตรี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2546. 

องัคณา ช่วยคา้ชู. ความรุนแรงในครอบครัว: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการช่วยเหลือ. 
วทิยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต คณะพยาบาล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
(Online) Available: 164.115.22.25/ojs222/index.php/tuj/article/download/220/214., 
2556. 

อาษา โอพทิกัษชี์วนิ. ความรุนแรงในครอบครัวของสตรีย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
จังหวัดสมุทรปราการ. วทิยานิพนธส์งัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ
บริหารสงัคม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2552. 

Brabcova, A. Marriage in Seventeenth-Century England: The Woman’s Story. In P. Drabek and 
J. Chovanec (Eds.), Theory and Practice in English Studies: Proceedings from 
Seventh Conference of English. Brno: Masaryk University. pp. 22-24, 2004. 

Ban Ki-moon. Break the silence. When you witness violence against women and girls, do not sit 
back. Act. Human Rights Violation. (Online) Available: 
http://endviolence.un.org/situation.shtml. 2014. 

Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika.  
 16 (3). 1951. 

Galtung Johan. Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research. 6(3). pp. 167-
191. 1969. 

Gelles, R. J., & Straus, M.A. Determinants of violence in the family: Toward a theoretical 
integration. In W.R. Burr, R. Hill. F.I. Nye, & I. L. Reiss (Eds,) New York: Gree 
Press. 1979. 

Hinkle, D.E, William ,W. and Stephen G. J. Applied Statistics for the Behavior Sciences. 4 th 
ed. New York : Houghton Mifflin, 1998. 

Jennifer Langhinrichsen-Rohling. Top 10 Greatest "Hits": Important Findings and Future 
Directions for Intimate Partner Violence. Journal of Interpersonal Violence. 2005. 

Likert, Rensis. The Human Organization: Its Management and Value. New York: McGraw-
Hill Book, 1967. 

Nunnally, J. C. Psychometric theory. (2nd ed). New York: McGraw-Hill Book, 1978. 



 

50 
 

Taro Yamane. Statistics: An Introduction Analysis. New York: Harper and Row, 1973. 
The Department of Justice Canada. Spousal Abuse: A Fact Sheet from the Department of 

Justice, Canada. (Online) Available:  www.justice.gr.ca/eng/pi/fv-vf/facts-info/sa-
vc.html. 2001. 

World Health Organization. Ending violence againgt women. Population Report. 27(4), 1999. 
__________. Intimate partner violence and alcohol. WHO Fact On.  2006. 
__________. Intimate partner and sexual violence against women. Violence against women. 

Media center.  (Online) Available: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en 
/#s239/en/#,  2014. 

 
 
 



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

เอกสารรับรองจริยธรรมการวจิัยสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 

การพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง 

เอกสารแสดงความยนิยอมในการเข้าร่วมการวิจัย 

 

ในการศึกษาน้ี ดิฉนันางสาวภทัรวดี  ตุบทาขอความร่วมมือจากทา่นในการตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัความความสมัพนัธ ์และความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่
สอดในระหวา่งการตอบแบบสอบถามท่านมีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนใจโดยสามารถหยดุการตอบ
แบบสอบถามและถอนตวัไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆทางผูว้จิยัขอรับรองวา่จะรักษา
ความลบัของทา่น ไม่เปิดเผยขอ้มูลรายบุคคลและน าเสนอขอ้มูลในภาพรวม 

 

หากท่านมีปัญหาหรือตอ้งการขอ้มูลเพิม่เติมใดๆสามารถติดต่อ นางสาวภทัรวดี ตุบทา  
นกัศึกษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โทร 084-811-6442 

อาจารยท์ี่ปรึกษารศ.สริตา ธีระวฒัน์สกุลภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โทร 053-945472-4  โทรสาร 053-945746  

 

 

 

 

ดว้ยความขอบคุณอยา่งยิง่ 

นางสาวภทัรวดี  ตุบทา 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตรมหา
บณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ใบยนิยอมการเข้าร่วมในการวิจยั (Informed consent) 

เร่ืองความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการวจิยัเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่การเขา้ร่วมในการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการวจิยัคร้ังน้ีไดทุ้กเวลา 

 

 

ขา้พเจา้ยินยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   

 

ขา้พเจา้ไม่ยินยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   

   

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................................................................ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 

                (…………………………………………………….) 

วนัที่………………เดือน………………………..พ.ศ. …………….. 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพือ่การศึกษา 

เร่ือง ความรุนแรงในชีวติคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก 

 

แบบสอบถามชุดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ท  าความเขา้ใจเร่ืองความสมัพนัธ์ในชีวติคู่ของสตรีในเขต
เทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก 

ขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศ้ึกษาจะใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้ น โดยจะ
น าเสนอขอ้มูลในภาพรวม ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด ฉะนั้น ผูว้ิจยั
ขอใหต้อบตามความเป็นจริงโดยผูศ้ึกษาจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั การเผยแพร่จะท าใน
ลกัษณะขอ้มูลรวมของทุกคน ไม่มีการระบุช่ือ ที่มาแต่อย่างใดค าถามใดที่ท่านไม่อยากตอบ ท่าน
สามารถขา้มไปได ้หรือระบุวา่ ไม่ตอ้งการตอบได ้

แบบสอบถามชุดน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลของสามี/คู่ครอง 
ส่วนที่ 3 ปัจจยัครอบครัว  
ส่วนที่ 4 ความสมัพนัธใ์นชีวติคู ่

   
   
 ผูศ้ึกษา 

 นางสาวภทัรวดี  ตุบทา 
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม(G) 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  หนา้ค  าตอบที่ตอ้งการเลือก 

 

1. อายขุองท่าน............ปี 

2. ท่านจบการศึกษาชั้นใด 

  1. ไม่ไดเ้รียน   2. ประถมศึกษาปีที่ 6 

  3. มธัยมศึกษาตอนตน้     4. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

  5. อนุปริญญา/ปวส.     6. ปริญญาตรีขึ้นไป  
7. อ่ืนๆ ระบุ.................................. 

3. ปัจจุบนัท่านท าอาชีพอะไร 

  1. เกษตรกร   2. คา้ขาย/เจา้ของธุรกิจ 

  3. รับจา้ง      4. พอ่บา้น/แม่บา้น/วา่งงาน  

  5. พนกังานบริษทัเอกชน    6. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

   7. วา่งงาน     8.อ่ืนๆ ระบุ....................................... 

4. ท่านมีรายไดต่้อเดือนประมาณเท่าไร (เฉพาะตวัท่านเอง) 

  1. นอ้ยกวา่ 3,000 บาท   2. 3,001-5,000 บาท 

  3. 5,001-7,000 บาท     4. 7,001-9,000 บาท   

  5. 9,001-11,000 บาท     6. มากกวา่ 11,000 บาทขึ้นไป  

5. ในรอบ 1 ปีมาน้ี ตวัท่านด่ืมสุราเบียร์ ไวน์ หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆที่ผสมแอลกอฮอล์หรือไม่ 

  1. ไม่ด่ืม   2. ด่ืมเป็นคร้ังคราว 

  3. ด่ืมเป็นประจ า (เกือบทุกวนั)    4. ด่ืมแบบติด 

6. ในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา ตวัท่านใชส้ารเสพติดหรือไม่ 

  1. ไม่ใช ้   2. ยงัใชอ้ยู ่
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  3. เคยใชแ้ต่เลิกมานาน........ปี   

7.  ตวัท่านมีลกัษณะต่อไปน้ี หรือไม่                              (2)                       (1) 

7.1 ขี้โมโห เจา้อารมณ์ ____มี ____ไม่มี 

7.2  ควบคุมอารมณ์ตวัเองไม่ค่อยได ้ ____มี ____ไม่มี 

7.3 ชอบใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา       ____มี ____ไม่มี 

7.4 มีอาวธุในครอบครอง                              ____มี ____ไม่มี 

7.5 เครียดบ่อยๆ  ____มี ____ไม่มี 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของสามี/คู่ครอง(HG) 

1. สามีท่านมีอาย.ุ..........ปี 

2. สามีท่านจบการศึกษาชั้นใด  

  1. ไม่ไดเ้รียน   2. ประถมศึกษาปีที่ 6 

  3. มธัยมศึกษาตอนตน้     4. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

  5. อนุปริญญา/ปวส.     6. ปริญญาตรีขึ้นไป  
7. อ่ืนๆ ระบุ.................................. 

3. ปัจจุบนั สามีท่านท าอาชีพอะไร 

  1. เกษตรกร   2. คา้ขาย/เจา้ของธุรกิจ 

  3. รับจา้ง      4. พอ่บา้น/แม่บา้น/วา่งงาน  

  5. พนกังานบริษทัเอกชน    6. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

   7. วา่งงาน                                                    8.อ่ืนๆ ระบุ....................................... 

4. สามีท่านมีรายไดต่้อเดือนประมาณเท่าไร 

  1. นอ้ยกวา่ 3,000 บาท   2. 3,001-5,000 บาท 

  3. 5,001-7,000 บาท     4. 7,001-9,000 บาท  

  5. 9,001-11,000 บาท     6. มากกวา่ 11,000 บาทขึ้นไป 

 



 

 58  

5. ในรอบ 1 ปีมาน้ี สามีท่านด่ืมสุราเบียร์ ไวน์ หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆที่ผสมแอลกอฮอล์หรือไม่ 

  1. ไม่ด่ืม   2. ด่ืมเป็นคร้ังคราว 

  3. ด่ืมเป็นประจ า (เกือบทุกวนั)    4. ด่ืมแบบติด 

6.  ในช่วง 1 ปีที่ผา่นมาหลงัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส์ามีท่านมกัแสดงหรือกระท าส่ิงต่อไปน้ี 

                                                                               (2)                       (1) 

6.1 ชอบดุ ด่า เสียงดงั ____เคย  ____ไม่เคย 

6.2 ชอบชวนทะเลาะไดห้ลายๆเร่ือง ____เคย  ____ไม่เคย  

6.3 กล่าวหาวา่ เมียมีชู/้ก๊ิก ____เคย  ____ไม่เคย    

6.4 เคยท าร้ายร่างกายภรรยา ____เคย  ____ไม่ เคย 

6.5 เคยท าร้ายร่างกายคนในครอบครัว ____เคย  ____ไม่เคย    

6.6 ทะเลาะกบัเพือ่น/เพือ่นบา้น ____เคย  ____ไม่เคย    

7. ในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา สามีของท่านใชส้ารเสพติดหรือไม่ 

  1. ไม่ใช ้   2. ยงัใชอ้ยู ่

  3. เคยใชแ้ต่เลิกมานาน........ปี    4.ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

8. ในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา สามีของท่านเล่นการพนนั หรือไม่ 

  1. ไม่เล่น   2. เล่น เป็นคร้ังคราว 

  3. เล่น เป็นประจ า (เกือบทุกวนั)    4. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

9. สามีท่านมีลกัษณะต่อไปน้ี หรือไม่                             (2)                       (1) 

9.1 ขี้โมโห เจา้อารมณ์ ____มี ____ไม่มี 

9.2  ควบคุมอารมณ์ตวัเองไม่ค่อยได ้ ____มี ____ไม่มี 

9.3 ชอบใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา       ____มี ____ไม่มี 

9.4 มีอาวธุในครอบครอง                             ____มี ____ไม่มี/ไม่แน่ใจ 

9.5 เครียดบ่อยๆ ____มี ____ไม่มี/ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว (F) 

1. ท่านกบัสามีแต่งงาน หรือ อยูกิ่นกนัเฉยๆ 

   1. แต่งงาน                      2. อยูกิ่นกนัเฉยๆ 

_____1.1 จดทะเบียนสมรส  

_____1.2  ไม่จดทะเบียนสมรส 

2. ขอ้ใดตรงกบัฐานะทางเศรษฐกิจของท่าน 

                                                                                      (2)                       (1) 

2.1 มีเงินเก็บ   _____   ใช่  _____  ไม่ใช่ 

2.2 มีหน้ีสิน   _____   ใช่ _____  ไม่ใช่ 

3. ในครอบครัวของท่านมีใครอาศยัอยูบ่า้ง  

(2)                       (1)   

3.1 สามี  _____   ใช่           _____  ไม่ใช่ 

3.2 ลูกๆ  _____   ใช่          _____  ไม่ใช่ 

3.3 ญาติๆ   _____   ใช่           _____  ไม่ใช่ 
 
 

4. หากใหค้ะแนนความสัมพนัธใ์นชีวติคู่ของท่าน กบัสามี เป็น 1-5 คะแนน  ท่านคิดวา่ความสัมพนัธ์
ระหวา่งคู่ของท่านอยูท่ี่ระดบัใด  

1           2          3          4          5 
 
ไม่ดีเลย                    พอใช ้                      ปานกลาง               ดี                        ดีมาก               
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5. หากให้คะแนนความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัท่าน กบั ครอบครัวของสามีเป็น1- 5 คะแนน ท่านคิดว่า
ความสมัพนัธอ์ยูท่ี่ระดบัใด  

1           2          3          4          5 
 
ไม่ดีเลย                    พอใช ้                      ปานกลาง               ดี                        ดีมาก               
 
ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ (PR) 

1. ขอ้ความต่อไปน้ี เป็นส่ิงที่เคยเกิดขึ้นกบัท่านตลอดช่วงชีวติคู่ 

 

ขอ้ค าถาม ตลอดช่วงชีวติ 

เคย ไม่เคย 
1. สามีท่านเคยใชค้  าพดูดุด่า หรือ ดูถูกเหยยีดหยาม   
2. สามีท่านชอบพดูจา ข่มขู่ เสียดสี แดกดนั   
3. สามีชอบบงัคบัจิตใจใหท้  าส่ิงที่ท่านไม่ชอบ   
4. สามีเคยนอกใจท่าน   
5. สามีเคยกกัขงั หน่วงเหน่ียวตวัท่านไม่ใหไ้ปไหนมาไหน   
6. สามีไม่ยอมใหเ้งินกบัท่าน เพราะตอ้งการควบคุมตวัท่าน   
7. สามีเคยท าร้ายร่างกาย เช่น เตะ ต่อย ตบ ตี   
8. สามีเคยท าร้ายร่างกายท่านดว้ยอาวธุ เช่น ไม ้มีด...   
9. สามีเคยบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธท์ั้งๆที่ท่านปฏิเสธหรือไม่เตม็ใจ   
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5. ขอ้ความต่อไปน้ี เป็นส่ิงที่เคยเกิดขึ้นกบัท่านในช่วง 12 เดือนที่ผา่นมา 

 

ขอ้ค าถาม  12 เดือนที่ผา่นมา 

เคย ไม่เคย 
1. สามีท่านเคยใชค้  าพดูดุด่า หรือ ดูถูกเหยยีดหยาม   
2. สามีท่านชอบพดูจา ข่มขู่ เสียดสี แดกดนั   
3. สามีชอบบงัคบัจิตใจใหท้  าส่ิงที่ท่านไม่ชอบ   
4. สามีเคยนอกใจท่าน   
5. สามีเคยกกัขงั หน่วงเหน่ียวตวัท่านไม่ใหไ้ปไหนมาไหน   
6. สามีไม่ยอมใหเ้งินกบัท่าน เพราะตอ้งการควบคุมตวัท่าน   
7. สามีเคยท าร้ายร่างกาย เช่น เตะ ต่อย ตบ ตี   
8. สามีเคยท าร้ายร่างกายท่านดว้ยอาวธุ เช่น ไม ้มีด...   
9. สามีเคยบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธท์ั้งๆที่ท่านปฏิเสธหรือไม่เตม็ใจ   

 

6.หลงัถูกกระท าทา่นเคยประสบเหตุการณ์ 

____1.  มีบาดแผล เห็นร่องรอย ฟกช ้า 

____2. มีบาดแผล ตอ้งไปโรงพยาบาล 

____3.  ไม่เคยมีบาดแผล 

……4. ไม่เคยถูกกระท า 

 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวภทัรวดี  ตุบทา 

วัน เดือน ปี เกดิ 18 กนัยายน พ.ศ. 2527 

ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2549 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ปีการศึกษา 2558 สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ ปี  2550 นกัวชิาการสาธารณสุข สถานีอนามยัต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง 
จงัหวดัตาก                                                                                                              
ปี 2552  นกัวชิาการสาธารณสุข ระดบั ปฏิบตัิการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบา้นหว้ยนกกก ต าบลแม่หละ อ าเภอทา่สองยาง จงัหวดัตาก                                                   
ปี 2553นกัวชิาการสาธารณสุข ระดบั ปฏิบติัการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก                                                               
ปี 2556นกัวชิาการสาธารณสุข ระดบั ปฏิบตัิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตากปี   2558นกัวชิาการสาธารณสุข 
ระดบั ปฏิบติัการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง 
จงัหวดัตาก 

 

 


