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บทคัดย่อ 

การวิจยัเชงิพรรณนานีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัครอบครวักับความรนุแรง 

ในครอบครวัของเดก็วยัเรยีน กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยครอบครวัของเดก็วยัเรยีนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนอตุสาหกรรม  

เกษตรกรรมประมง และท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี จ�านวน 269 ครอบครัว เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม

แบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม

ความสัมพันธ์ในครอบครัว แบบสอบถามการสื่อสารในครอบครัว แบบสอบถามความเครียดของการเป็นบิดา

มารดา และแบบสอบถามความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งแบบสอบถามการสื่อสารในครอบครัว ผู้วิจัยพัฒนาและ

ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้ค่า CVI เท่ากับ .87 และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .80 - .85 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า

ปัจจัยด้านประวัติความรุนแรงในครอบครัวด้านวาจา ประวัติการทะเลาะวิวาทในครอบครัว และ

ความเครียดของการเป็นบิดามารดา  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ากับความรุนแรงในครอบครัวของเด็ก 

วัยเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r=.19, p<.01; r=.23, p<.05 และ r=.19, p<.01 ตามล�าดับ) ส่วนปัจจัย

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและการสื่อสารในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ากับความรุนแรง

ในครอบครัวของเด็กวัยเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r=-.35, p<.01 และ -.20, p<.01) 

ดงัน้ันพยาบาลและบคุลากรทางสขุภาพอืน่ ควรช่วยป้องกนัความรนุแรงในครอบครวัของเดก็วยัเรยีน 

โดยท�าความเข้าใจบริบทของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติความรุนแรงในครอบครัวด้านวาจา ประวัต ิ

การทะเลาะวิวาทในครอบครัว ความเครียดของการเป็นบิดามารดา ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสื่อสาร

ในครอบครัว เพื่อที่จะพัฒนาโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวเด็กวัยเรียนได้อย่างเหมาะสม

ค�าส�าคัญ: ความรนุแรงในครอบครวั, ความเครียดของการเป็นบิดามารดา, ความสมัพนัธ์ในครอบครัว การสือ่สาร

ในครอบครัว, เด็กวัยเรียน
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Abstract
The purpose of this research was to examine the relationship between family factors 

and violence in families with school age children. The sample size of this study was selected 
by stratified random sampling which included 269 families with school age children in Chonburi 
Province, Thailand. Data were collected by using demographic data record form as well as 4 
questionnaires, including: 1) family relationships, 2) family communication, 3) parenting stress, 
and 4) family violence. The family communication questionnaire was developed by researchers. 
It was validated by 3 experts, yielding a CVI score of 0.87. And Cronbach’s alpha coefficient 
yielded values of 0.80 to 0.85. Statistics used in the data analysis included frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation. 

Results revealed that history of verbal violence, history of quarrels  in family, and 
parenting stress had a significant positive relationship with family violence (r=.19, p<.01; r=.23, 
p<.05 and r=.19, p<.01, respectively). Family relationships and family communication had 
significantly negative relationship with family violence (r=-.35 and -.19, p<.01). 

Therefore, nurses and other health care providers should assist family with school age 
children to prevent violence by understanding the family context, particularly in the areas 
where there is a history of parenting stress. Furthermore, the violence prevention programs 
should be conducted regularly.

Keywords: family violence, parenting stress, family relationships, family communication, school 

age children

บทน�า
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาส�าคัญท่ียังพบอยู่เสมอในสังคมไทยต้ังแต่สมัยอดีตจนถึง

ปัจจบุนั และความรนุแรงดังกล่าวมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ย ๆ ปี พ.ศ.2556 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยมีการท�าร้ายกันระหว่างคู่สมรสอยู่ในล�าดับที ่30 ของโลก และสามี
ท�าร้ายภรรยาอยู่ในล�าดับที่ 7 ของโลก (Ministry of Social Development and Human Security, 2013) 
ส่วนรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถิติเด็กและสตรีถูกท�าร้าย ที่มารับบริการศูนย์พึ่งได้ทั่วประเทศ
พบว่าเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2554 จ�านวน 22,565 ราย ในปี พ.ศ.2556 เพิ่มเป็น 31,866 ราย ผู้กระท�าความ
รุนแรงในเด็กส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว ส่วนการกระท�าความรุนแรงในสตรีผู้กระท�า
ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส (Ministry of Public Health, 2014) นอกจากนี้ผลการส�ารวจข้อมูลสถานการณ์ความ
รนุแรงในครอบครัวในกลุม่ตัวอย่างท่ัวประเทศไทย พบว่า 1 ปีท่ีผ่านมา มกีารกระท�าความรนุแรงต่อกนัโดยบุคคล 
ในครอบครัว ร้อยละ 9.05 เมื่อพิจารณาความรุนแรงในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างระดับจังหวัด จังหวัดชลบุร ี
เป็นจังหวัดหนึ่งที่พบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากเป็นอันดับ 10 ของประเทศ โดยพบว่ามีการกระท�า 

ความรนุแรงทัง้ทางร่างกาย จติใจ และทางเพศโดยบคุคลในครอบครวัด้วยกัน (Ministry of Social Development 

and Human Security, 2013)     


