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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังส่วนบุคคลด้านการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์

ความรุนแรง กับพฤติกรรมความรุนแรงในคู่สมรสไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี  โดยให้ภรรยาหรือสามีเป็นตัวแทนให้ข้อมูล จ านวน 
1,536 คน (สามี 682 คน และภรรยา 854 คน อายุเฉลี่ย 37.78 (± 9.14)) …………………………..……………………..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ค าส าคัญ: ภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดู ภูมิหลังประสบการณ์ความรุนแรง ความรุนแรงในคู่สมรส 
  

Abstract 
The objectives of this research was to study the relationships between personal background of 

upbringing and violent experience, and violent behaviors among Thai Muslims married couples in 
Pattani province. The informants were 1 ,5 36  wives or husbands who were representatives of their 
families (682 husbands and 854 wives, aged average 37.78 (± 9.14))…………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................................. 
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บทน า  
 สถาบันครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันแรกและเป็นสถาบันหลักที่เล็กที่สุดของสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ที่เน้นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มีความใกล้ชิดผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแล
เอาใจใส่ และเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกัน สถาบันครอบครัวจึงเป็นหน่วยพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแลกเปลี่ยน
ความรัก ถ้าการแลกเปลี่ยนความรักเป็นที่พึงพอใจ มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม และมีพัฒนาการที่ราบรื่น จนเกิดความไว้วางใจกัน 
เอื้ออาทรต่อกัน และพร้อมเสียสละให้กันก็จะท าให้ครอบครัวนั้นมีแต่ความสงบสุขและเป็นครอบครัวที่อบอุ่น แต่ถ้าการ
แลกเปลี่ยนความรักไม่เป็นท่ีพึงพอใจ มีสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสม และมีพัฒนาการที่ไม่ราบรื่นแล้วก็จะท าให้ครอบครัวนั้นมีแต่
ความขัดแย้ง วุ่นวาย และสับสน จนก่อให้เกิดความทุกข์ใจ คับข้องใจ ขมขื่นใจ โกรธแค้น และเกลียดชัง และเมื่อทวีความ
รุนแรงมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว ท าให้เกิดการทะเลาะตบตี การใช้ก าลัง 
และการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน จนท าให้ความสัมพันธ์มีความเหินห่างและบางครอบครัวก็ตัดสินใจหย่าร้างกันจน
กลายเป็นปัญหาสังคม [1-2] 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังส่วนบุคคลด้านการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ความรุนแรง กับ

พฤติกรรมความรุนแรงในคู่สมรสไทยมุสลิมจังหวัดปัตตาน ี

 
ระเบียบวิธีการศึกษา   

1.  กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ได้มีการก าหนดให้ภรรยาหรือสามีของคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี จ านวน 
1,536 คน (สามี 682 คน และภรรยา 854 คน) เป็นตัวแทนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในคู่สมรสระหว่างกัน
ของทั้งฝา่ยสามีและฝ่ายภรรยา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)……………… 
................................................................................................................................................................................................. 

 
ผลการศึกษา 

1. คู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีจ านวน 1,536 คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีอายุ 36-45 ปี 
มากที่สุด (ร้อยละ 37.70) รองลงมามีอายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 25.00) 36 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 21.87) และ 25 ปีลงมา (ร้อยละ 
15.43) ตามล าดับ โดยมีอายุเฉลี่ย 37.78 (± 9.14) กลุ่มตัวอย่างส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด 
(ร้อยละ 36.33)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................................. 
 

สรุปและการอภิปรายผล  
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่ส าคัญว่าภูมิหลังส่วนบุคคลด้านการอบรมเลี้ยงดู 1 ตัวแปร คือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน และภูมิหลังส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ความรุนแรงทั้ง 3 ตัวแปร คือ การเคยถูกลงโทษอย่าง
รุนแรงในวัยเด็ก การเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะตบตีในวัยเด็ก และการเคยมีพฤติกรรมรุนแรงในวัยเด็ก มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความรุนแรงในคู่สมรสไทยมุสลิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ…………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................................. 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมความรุนแรงในคู่สมรส 

ภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดู 
ความรุนแรงในคู่สมรส 

Chi-square p-value ไม่รุนแรง 
(947) 

รุนแรง 
(589) 

รวม 
(1,536) 

การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน    27.564 0.000 
น้อย 68.2 31.8 28.2    
ปานกลาง 64.1 35.9 42.1   
มาก 52.0 48.0 29.7    

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย    3.766 0.152 
น้อย 60.7 39.3 31.4   
ปานกลาง 59.0 41.0 31.0   
มาก 64.6 35.4 37.6   

การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย    1.350 0.509 
น้อย 61.8 38.2 31.4   
ปานกลาง 59.2 40.8 23.4   
มาก 62.8 37.2 45.2   
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