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Abstract 
This research aims to study domestic violence provisions in community, to develop prevention 
model, and to investigate effect of prevention model of domestic violence in community by 
participation process. Setting is a community in Pathumthani province. Research procedures by 
Participatory Action Research with ten community leaders participation. Research results are: 
1) Verbal violence is the highest frequency, followed by physical, mental, and sexual 
respectively. Family risk violence level is the highest, and the communities with limited area, 
slum, and low income reveal all kinds of domestic violence. Its causes come from personal 
and socioeconomic conditions. 2) The prevention method is developed by two cycles. Firstly, 
community leaders and family mainstays are developed. The results have shown that there is 
cooperation among many parts of community which makes community leaders gain more 
knowledge, understanding, and problem analysis thinking skill, and family mainstays change 
behaviors into positive way. Secondly, at risk families are developed and communication to 
community. The results have shown that community cooperation is created which makes 
perception and alerting in community. Moreover, some at risk families understand problem and 
tend to modify their behavior to prevention. 3) Effects of prevention model are behavior 
changing in community leaders, family mainstays, at risk families, and also some people. And 
getting cooperation networking model, and violence prevention model for audiences in each 
level of community from community-based research method.   

Keywords : domestic violence, prevention model, participation process 

 
___________________________  
 
*           Dissertation for the Doctor of Philosophy Degree in Applied Behavioral Science Research,    
                   Srinakharinwirot University 
**         Graduate Student, Doctoral degree in Applied Behavioral Science Research, Srinakharinwirot University 
***       Lecturer in  Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University 
****     Professor in  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 
*****   Assistance Professor in Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University 



Journal of Behavioral Science   Vol. 17 No. 2    July 2011                                                                          ISSN  1686-1442 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์   ปีที่ 17 ฉบับที่ 2    กรกฎาคม 2554 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม 
ของครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี* 

ยงยุทธ  แสนประสิทธ์ิ** 
พรรณี   บุญประกอบ*** 

รณชัย   คงสกนธ์**** 
อังศินันท์   อินทรกําแหง***** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน  และพัฒนา
รูปแบบการป้องกันปัญหาด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม รวมท้ังศึกษาผลการใช้รูปแบบการป้องกันปัญหาที่ได้
พัฒนาขึ้น  โดยมีชุมชนแห่งหน่ึงของจังหวัดปทุมธานีเป็นพ้ืนที่ศึกษา  สําหรับวิธีการวิจัย เป็นงานวิจัยที่ใช้ชุมชน
เป็นฐานในการพัฒนา ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยความร่วมมือของผู้นําชุมชน 
จํานวน 10 คน  ผลวิจัย พบว่า 1) ชุมชนที่ศึกษามีสภาพความรุนแรงในครอบครัวทางวาจามากที่สุด  รองลงมา
คือทางร่างกาย  ทางจิตใจ และทางเพศ ตามลําดับ โดยจํานวนครอบครัวที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดปัญหามีมาก
ที่สุด และพบว่าชุมชนย่อยที่มีพ้ืนที่จํากัด แออัด และมีสภาพทางเศรษฐกิจไม่ดี จะมีปัญหาในทุกรูปแบบ โดย
สาเหตุมาจากสภาพภายในตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม 2) การพัฒนารูปแบบการป้องกัน
ปัญหา ดําเนินการใน 2 วงรอบ ในวงรอบแรกได้พัฒนาผู้นําชุมชนและครอบครัวแกนนํา การสังเกตและสะท้อน
ผล พบว่า ผู้นําชุมชนมีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และครอบครัวแกนนํามีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวก สําหรับในวงรอบที่ 2 ได้พัฒนาครอบครัวเสี่ยงและรณรงค์ในชุมชน  การ
สังเกตและสะท้อนผลพบว่า  คนในชุมชนรับรู้และต่ืนตัวในปัญหา และครอบครัวเสี่ยงบางส่วนเข้าใจปัญหาและ
มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางป้องกันปัญหา และ  3) ผลการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหา เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้นําชุมชน ครอบครัวแกนนํา  ครอบครัวเสี่ยง  และประชาชนในชุมชนบางส่วน  
และได้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันปัญหา และรูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาเพ่ือ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว   

คําสําคัญ: ความรุนแรงในครอบครัว  รูปแบบการป้องกันปัญหา  กระบวนการการมีส่วนร่วม 

____________________________   
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** นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความเป็นมาและสําคญัของปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic 

violence) คือการทําร้ายทางกาย จิตใจ การไม่ใส่
ใจดูแลและการล่วงละเมิดทางเพศ ระหว่างสมาชิก
ที่มีความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็น สามี ภรรยา บุตร หรือญาติ (รณชัย  คงสกนธ์ 
และนฤมล   โพธ์ิแจ่ม, 2551:  2) โดยสิ่งที่เก่ียวข้อง
กับความรุนแรงในครอบครัว คือ การบ่มเพาะความ
อึดอัดใจของสมาชิก การทะเลาะวิวาทในครอบครัว  
กิจกรรมของครอบครัวมีน้อย ความสนใจของแต่ละ
คนต่างกัน ความไม่เสมอภาคทางเพศและบทบาท
ในครอบครัว (มาฆะ ขิตตะสังคะ, 2545) 
ประสบการณ์ความรุนแรง  การขาดทักษะชีวิตใน
การระงับความโกรธ ความขัดแย้งและความเครียด 
(กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ, 2546) รวมท้ัง
สภาพทางเศรษฐกิจสังคมอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาตํ่า 
ร า ย ไ ด้ น้ อ ย  มี ป ร ะ วั ติ ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย 
ทางกาย และสภาพบ้านเรือนแออัด (ป่ินอนงค์  เครือ
ซ้า, 2547; ศิริเพชร  ศิริวัฒนา, 2538) โดยเฉพาะ
บุคคลที่มีช่วงอายุในวัยกลางคน และมีการศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษา มักจะมีความรุนแรงใน
ระดับสูง (รุ่งรัตน์  เพ่ิมเกียรติขจร และ รณชัย คง
สกนธ์, 2549: 88)  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา พบว่าข่าว
การกระทํารุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์มีจํานวนเพ่ิมขึ้น รวมท้ังมีสถิติของ
ผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับคําปรึกษาทางโทรศัพท์
กับหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 
(มูลนิธิเพ่ือนหญิง, 2548; สถาบันบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา, 2550) ข้อมูลเหล่าน้ีแสดงให้เห็น
ถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังเป็นปัญหา
ใหญ่ของสังคมที่มีแนวโน้มขยายตัว   

สําหรับการป้องกันและแก้ไข นอกจาก
จะมีหน่วยงานภาคเอกชนที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ถู

กระทํารุนแรงแล้ว บทบาทการดําเนินการของ
ภาครัฐ อาจพิจารณาได้จากนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556  
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  ที่มีแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัว
ด้วยการจัดระบบสวัสดิการสังคมพ้ืนฐาน  การแนะ
แนวและบริการสุขภาพจิต การระบบเฝ้าเตือนภัย
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวโดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2549)  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี
การช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว 
รวมท้ังมีนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองก็ตาม แต่ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวก็ยังคงอยู่  โดยเฉพาะการ
แฝงเร้นอยู่ในชุมชนที่มีสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิด
ความรุนแรง  และเมื่อพิจารณาจากนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว ที่ให้
ความสํ าคัญ กับการ เส ริมส ร้างคุณภาพชี วิต
ครอบครัวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ว่าหากจะป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทํา
รุนแรงในครอบครัวให้ลดน้อยลง  ควรทําในกลุ่ม
เสี่ยงที่อาศัยอยู่กับครอบครัวและชุมชน และควรจะ
ดําเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยที่ใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community-based research)  โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคคล
หลายๆ ฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง (Kerry, 2003) และ
จากการศึกษาข้อมูลนําร่องในชุมชนแห่งหน่ึงของ
จังหวัดปทุมธานี   ผู้ วิจัยพบว่าชุมชนแห่ง น้ีมี
สภาพแวดล้อมที่ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว และมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเกิดขึ้นในพื้นที่  ผู้วิจัยจึงได้กําหนดให้
ชุมชนดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ศึกษาวิจัยเพ่ือป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการพัฒนา
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รูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
จากบุคคลหลายๆ ฝ่าย  ตามหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  action  
research) ซึ่งมีขั้นตอนต้ังแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ โดยมีการกระทําเป็นวงรอบ (Kemmis & 
McTaggart, 1988: 10) เพ่ือจะได้รูปแบบการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันปัญหาในชุมชนได้อย่างแท้จริง   

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว ของชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี   
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหา

ความรุ นแ ร ง ในครอบค รั วขอ ง ชุ มชน  โ ดย
กระบวนการการมีส่วนร่วม  

3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน 
โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม ตามท่ีได้พัฒนาขึ้น  

ขอบเขตการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้รูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
action research : PAR) ศึกษาวิจัยในชุมชนแห่ง
หน่ึงของจังหวัดปทุมธานี  โดยผู้มีส่วนร่วมวิจัย 
ไ ด้แ ก่  กลุ่ มผู้ นํ า ชุมชน  จํานวน  10 คน  และ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวเสี่ยง จํานวน 60 
ครอบครัว 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชน ผู้วิจัยใช้วิธีประเมินเชิงวงล้อ (Anderson & 
McFariane, 1988: 170) เป็นแนวทางในการศึกษา

ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบ
ย่อยของชุมชน และข้อมูลสภาพปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวของชุมชน  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทน ากลุ่ ม  และก า ร ศึ ก ษ า จ า ก เ อ กส า ร   
ดําเนินการระหว่าง เมษายน 2551–กันยายน 
2552  

2.  การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

 การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ผู้วิจัยและผู้มี
ส่วนร่วมวิจัยที่ เ ป็นผู้ นําชุมชน ใช้แนวทางการ
แทรกแซงเพ่ือเพ่ิมพลังอํานาจ (Empowerment) ใน
ระดับบุคคลและชุมชน  ดํ า เ นินการระหว่าง  
ตุลาคม  2552–สิงหาคม 2553 มีขั้นตอนดังน้ี  

 

          ก.  วางแผน 
   

   ข. ปฏิบัติการและสังเกต 
   

         ค.  สะท้อนผลการปฏิบัติ  
 

                                      ง.  ปรับปรุงแผน  
 

         จ. ปฏิบัติการและสังเกต  
 

          ฉ.  สะท้อนผลการปฏิบัติ 
 

                                ช.  รูปแบบการป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน 
 

  
 วงรอบการปฏิบัติการดังกล่าว เป็นไป
ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่
ผู ้วิจัยนํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่เป็น
พ้ืนที่ศึกษา ซึ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มีดังน้ี  

ภาพประกอบ 1 วงรอบการปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน   
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน 
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 ก. การวางแผน  ดําเนินการโดยผู้วิจัย
และผู้มีส่วนร่วมวิจัย ที่ร่วมกันคิดกิจกรรมเพ่ือใช้
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน 
วงรอบที่ 1 โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้นําชุมชน จํานวน 10 คน และครอบครัวแกนนํา 
จํานวน 10 ครอบครัว  
 ข. การปฏิบัติการและสังเกต  ผู้วิจัยและ
ผู้มีส่วนร่วมวิจัย ร่วมกันดําเนินการตามแผนงานท่ี
คิดขึ้น ได้แก่ การพัฒนาผู้นําชุมชนด้วยกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมคิดวิเคราะห์
ปัญหาและส่ิงสนับสนุนการป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว และพัฒนาครอบครัวแกนนํา
ด้วยกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมทักษะชีวิตการ
ใช้ชีวิตครอบครัว แล้วสังเกตถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการในแต่ละกิจกรรม   
 ค. การสะท้อนผลการปฏิบัติ  ผู้วิจัยและ
ผู้มีส่วนร่วมวิจัย ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติ ด้วย
การวิพากษ์ร่วมกัน ในประเด็นด้านผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาในกลุ่มผู้นําชุมชนและครอบครัวแกนนํา 
ที่ได้ดําเนินการมา รวมทั้งการบรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ถือเป็น
ขั้นตอนการสรุปผลการปฏิบัติตามวงรอบที่ 1 ว่า
เป็นเช่นไร  
 ง. การปรับปรุงแผน เป็นการดําเนินการ
ในระยะเร่ิมแรกของวงรอบที่ 2 โดยผู้วิจัยและผู้มี
ส่วนร่วมวิจัย  ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการในวงรอบที่ 1 รวมทั้ง
วางแผนท่ีจะดําเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2 โดย
ขยายของเขตการดําเนินการไปยังกลุ่มครอบครัว
เสี่ยงและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
 จ.  การปฏิบัติและสังเกต  ผู้วิจัยและผู้มี
ส่วนร่วมวิจัย ร่วมกันดําเนินการตามแผนงานท่ี
กําหนด ได้แก่ การพัฒนาครอบครัวเสี่ยงด้วย

กิจกรรมปรับความเข้าใจ และการเสวนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้นําชุมชนและครอบครัว
แกนนํา และการสื่อสารไปยังประชาชนในชุมชน
ด้วยกิจกรรมรณรงค์หอกระจายข่าว และสื่อบุคคล
ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
แล้วสังเกตถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการในแต่
ละกิจกรรม   
 ฉ.  การสะท้อนการปฏิบัติ  ผู้วิจัยและผู้
มีส่วนร่วมวิจัย ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติ ด้วย
การวิพากษ์ร่วมกัน ในประเด็นด้านผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาในกลุ่มครอบครัวเสี่ยง และผลการ
รณรงค์และสื่อสารและไปยังประชาชนในชุมชน 
และการบรรลุเป้าหมาย  ถือเป็นขั้นตอนของการ
สรุปผลการปฏิบัติตามวงรอบที่ 2 ว่าเป็นเช่นไร   
 ช .  รูปแบบการป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน  รูปแบบการป้องกัน
ปัญหานี้  เป็นข้อสรุปที่สังเคราะห์ขึ้นจากวิธีการ
และความสําเร็จที่เกิดขึ้นในข้ันตอนการพัฒนา 
ประกอบด้วย รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้เก่ียวข้องที่ทําให้การดําเนินการป้องกันปัญหา
สําเร็จตามเป้าหมาย  และรูปแบบการพัฒนาเพ่ือ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ระดับปฐมภูมิ ที่แสดงถึงกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนา วิธีการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ผลที่
เกิดขึ้น และข้อควรระวังต่างๆ   
 สํ าหรับการ เก็บรวบรวมข้อมู ล  ใน
กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวน้ี ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม และการวิพากษ์ร่วมกัน สําหรับการศึกษา
ถึงผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนา ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เ ชิงลึก กับกลุ่ม เ ป้าหมายที่ เข้ าร่ วม
กิจกรรม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชุมชน     
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ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน ข้อมูล
เก่ียวกับสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของ
ชุ มชน  และผลกา ร พัฒนาที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ ผู้วิจัยใช้
วิ ธีการจัดกระทําข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูล 
ตีความหมาย สร้างข้อสรุป และสังเคราะห์ข้อมูล
เป็นภาพรวม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย
ถึงวิธีการพัฒนาตามวงรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการเขียนบรรยายเหตุการณ์
ในลักษณะพรรณนาความ (Descriptive) แล้วสร้าง
เป็นข้อสรุปในตอนท้ายอีกคร้ัง  

ผลการวิจัย   
1. สภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ของชุมชน  
 1.1  รูปแบบความรุนแรงในครอบครัว   
      ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ที่ศึกษา มี 4 รูปแบบ คือ ทางวาจา ได้แก่  การ
โต้เถียง ข่มขู่  ประชดประชัน ดุด่า และใช้วาจาไม่
สุภาพ ซึ่งมีมากที่สุด รองลงมาคือ ทางร่างกาย  
ได้แก่ การทําร้ายด้วยมือเปล่า อาวุธ หรือการขว้าง
ปาสิ่งของเข้าใส่กัน ทางจิตใจ ได้แก่ การนอกใจคู่
สมรส การทําลายสิ่งของ และการใช้อํานาจบังคับ
ต่างๆ และ ทางเพศ ที่พบว่ามีบุคคลบางคนที่อาจ
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 
 1 . 2  สถ านก า ร ณ์ ค ว าม รุ น แ ร ง ใ น
ครอบครัว   
                    ส ถ านก า ร ณ์ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น
ครอบครัว มี 3 ระดับ คือ ระดับที่เผชิญกับสภาพ
เสี่ยง ปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ระดับที่เป็นความ
ขัดแย้ง คาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณคร่ึงหน่ึงของ
ครอบครัวทั้งหมด และ ระดับที่เป็นความรุนแรง 
ปัจจุบันมีประมาณ 20 ครอบครัว โดยชุมชนย่อยที่

มีพ้ืนที่จํากัด แออัด และสภาพเศรษฐกิจไม่ดี จะมี
ปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบ สําหรับชุมชน
ย่อยที่มีพ้ืนที่กว้างขวางขึ้นมา แต่สภาพเศรษฐกิจไม่
ดี จะพบว่ามีปัญหาในบริเวณท่ีมีบ้านเรือนแออัด  
ส่วนชุมชนด้ังเดิมและชุมชนค้าขายที่สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูง จะมีปัญหาไม่มากนัก   
  1.3 สาเหตุความรุนแรงในครอบครัว   

        พบสาเหตุที่ เ ก่ียวข้องกับ สภาพ
ภายในตัวบุคคล ได้แก่ มีประสบการณ์ความรุนแรง
ในวัยเด็ก นิสัยที่ด้ือรั้น  ใจร้อน  โมโหง่ายและบ่อย  
ไม่สามารถควบคุมความโกรธได้ หวาดระแวง 
พูดจาไม่เหมาะสม วิตกกังวลสูง ชอบเก็บตัว เป็น
คนเคร่งครัดไม่ยอมผ่อนปรน เช่ือคนง่าย และชอบ
ด่ืมสุรา และสาเหตุที่เก่ียวข้องกับ สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ มีรายได้ตํ่าหรือมีหน้ีสิน  
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แออัดและเสี่ยง  มีภาระเลี้ยงดู
บุตรหลานจํานวนมาก  ต้องอาศัยพ่ึงพิงญาติผู้ใหญ่
ที่ไม่ใช่บิดามารดา และมีเวลาร่วมทํากิจกรรมกับ
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวน้อย  

2.  วิธีการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
   2.1  การดําเนินการรอบที่ 1  
     2.1.1 การวางแผน 
 การวางแผนในรอบท่ี 1 มีเป้าหมาย
พัฒนาใน ตัวผู้ นําชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งมี
ทักษะวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการป้องกันปัญหา 
โดยมีกิจกรรมการพัฒนาคือ  กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมคิดวิเคราะห์ปัญหา
และสิ่งสนับสนุนการป้องกันปัญหา และใน 
ครอบครัวแกนนํา ให้มีความรู้และทักษะการใช้ชีวิต
ครอบครัว โดยมีกิจกรรมการพัฒนาคือ  กิจกรรม
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ปวารณาตน กิจกรรมสานสัมพันธ์ และกิจกรรม
พัฒนาจิตใจ  
             2.1.2 การปฏิบัติและสังเกต   
                  1) การพัฒนาผู้นําชุมชน  
         การพัฒนาผู้นําชุมชน จํานวน 10 คน 
ตามกิจกรรมที่กําหนด ทําให้ผู้นําชุมชนได้มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกชุมชน  เกี่ยวกับปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว และบทบาทของผู้นํา
ชุมชนในการแทรกแซงปัญหาในชุมชนด้วยการ
ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน 
รวมทั้งการได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ปัญหาและวิธีการป้องกันปัญหา โดยนําทรัพยากร
ภายในและภายนอกชุมชนมาสนับสนุน   
 2) การพัฒนาครอบครัวแกนนํา  
 การพัฒนาครอบครั วแกนนําตาม
กิจกรรมที่กําหนด  ทําให้ครอบครัวแกนนํา จํานวน 
10 ครอบครัว ได้เรียนรู้แง่คิดเก่ียวกับการครอง
เรือน   มีโอกาสทํากิจกรรมกับคู่สมรสและคนอ่ืนๆ 
ได้เรียนรู้ปัญหาของครอบครัวอ่ืนๆ และได้สร้าง
พันธะสัญญากับคู่สมรสที่จะไม่ใช้ความรุนแรง  
รวมท้ังได้รับการยกย่องให้มีสถานะเป็นครอบครัว
แกนนําที่จะไม่ใช้ความรุนแรง    
 2.1.3 การสะท้อนผลการปฏิบัติ 
                     เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ นํา
ชุมชน และครอบครัวแกนนํา และบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ คือ ผู้นําชุมชนรู้ความเข้าใจในปัญหา มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการพัฒนาครอบครัวแกนนําให้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวก แต่มีข้อจํากัด
คือบังเกิดผลในบุคคลเฉพาะกลุ่ม จึงมีข้อเสนอที่จะ
ให้ขยายผลเพ่ิมเติมไปยังครอบครัวเสี่ยงอ่ืน ๆ และ
ประชาชนทั่วไป     

 2.2  การดําเนินการรอบที่ 2 
 2.2.1 การวางแผน 
 การวางแผนรอบที่ 2 มีเป้าหมาย
พัฒนาใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครอบครัวเสี่ยง หรือ
ครอบครัวที่เผชิญกับสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 50 ครอบครัว 
ให้เข้าใจและตระหนักในปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิง
ป้องกันปัญหา  และ ระดับชุมชน ด้วยการสื่อสาร
ไปถึงประชาชนในชุมชนเพ่ือให้รับรู้ในปัญหา เกิด
ความตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ปัญหา โดยกิจกรรมการพัฒนาในกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว ได้แก่ การรณรงค์ในชุมชน การเผยแพร่
แนวคิดสู่อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม.) และ
การพัฒนาครอบครัวเสี่ยง  

 2.2.2  การปฏิบัติและสังเกต  
 1)  การรณรงค์ในชุมชน 
  การรณรงค์ในชุมชน ดําเนินการ
โดยผลิตและใช้สื่อสปอตรณรงค์และบทความสั้น
ประกอบดนตรี เผยแพร่ทางหอกระจายข่าวของ
ชุมชน ผลที่เกิดขึ้นคือประชาชนรับรู้และเข้าใจใน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน และให้
การสนับสนุนกิจกรรมป้องกันปัญหามากขึ้น    
 2)  การเผยแพร่แนวคิดสู่  อสม. 
      การเผยแพร่แนวคิดสู่ อสม.  
ดําเนินการโดยให้ผู้นําชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
อสม. ในประเด็นการป้องกันปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวของชุมชน  และขอความร่วมมือในการ
สื่อสารไปยังประชาชนในชุมชน รวมท้ังให้คัดกรอง
ครอบครัวเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ผลที่เกิดขึ้น
คือประชาชนมีความเข้าใจในปัญหามากขึ้น และได้
ครอบครัวเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมในวงรอบที่ 2 
จํานวน 50 ครอบครัว  
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 3) การพัฒนาครอบครัวเสี่ยง 
 การพัฒนาครอบครัวเสี่ยงตาม
แผนที่กําหนด คือการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในลักษณะเวทีสาธารณะ ระหว่างผู้ นําชุมชน 
ครอบครัวแกนนํา และครอบครัวเสี่ยง จํานวน 50 
คน ผลที่เกิดขึ้น คือครอบครัวเสี่ยงได้รับรู้และ
เข้าใจในปัญหามากขึ้น  มีการเปิดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว    
 2.2.3 การสะท้อนผลการปฏิบัติ 
 เกิดความร่วมมือในระดับ
ชุมชน ได้แก่ ผู้นําชุมชน และภาคีเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน และสามารถขยาย
ขอบเขตการพัฒนาไปทั่วทั้งชุมชน ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถปรับความคิดความเช่ือ
ของกลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักในปัญหาและมี
แนวโน้มที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ชีวิตครอบครัวเพ่ือประโยชน์ในเชิงป้องกันได้ 
 3. ผลการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 3.1 ผลของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ผลที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนา ได้ทําให้ 
ผู้ นําชุมชน เปลี่ยนแปลงความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักในปัญหา และมีบทบาทในการป้องกัน
ปัญหาร่วมกับผู้วิจัย ส่วน   ครอบครัวแกนนําและ
ครอบครัวเสี่ยง  ได้เห็นความสําคัญ และรู้จักวิธีการ
ป้องกันปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ 
และ ประชาชนบางส่วน มีความต่ืนตัวในปัญหา 
และให้การสนับสนุนการป้องกันปัญหาโดยการ
แนะนําบุคคลที่รู้จักเข้าร่วมกิจกรรม    

 3.2 รูปแบบที่ได้จากกิจกรรมการ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 3.2.1 ได้รูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างนักวิจัยกับผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่าย  ที่
มีกิจกรรมความร่วมมือเพ่ือป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ดังภาพประกอบ 2  
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

2. กิจกรรมวิ เคราะห์
สภาพปัญหา สาเหตุที่
เ ส่ียงต่อปัญหา และสิ่ง
สนับสนุนการป้อง กัน
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวของชุมชน 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เ ก่ียวกับปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
ร่วมกับนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

จนท.สาธารณสุข 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน 

ส.อบต 

ผู้นําชุมชนย่อย 

อสม.  

นักวิจัย 
 

 

เครือข่าย 
ผู้นําชุมชน 

3. กิจกรรมการป้องกัน
ปัญหา ความรุนแรงใน
ครอบครัวทั้ งในระดับ
บุคคลและชุมชน  

4. กิจกรรมสังเกตและ
สะท้อนผลการปฏิบัติการ
เพ่ือป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชน 

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจยักับผู้นําชุมชน 

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับเครือข่ายผู้นําชมุชน 
เพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามวงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(วางแผน / ปฏิบัตแิละสังเกต / สะทอ้นผลการปฏิบัติ) 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับผู้นําชุมชน 
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 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับ
ผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่ายน้ี เป็นการแสดงถึง
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั น ร ะ ห ว่ า ง ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอกชุมชน  กับบุคลากรในชุมชน ได้แก่   
ผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่ายภายในชุมชน ที่เป็น
ตัวแทนจากทุกภาคส่วนในชุมชน  ที่มาร่วมกัน
ทํางานเพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดยมีการพบปะ
พูดคุยเพ่ือกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกัน  
และมีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ

เครือข่ายผู้นําชุมชนเพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวของชุมชน ตามวงรอบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นข้อผูกมัดให้
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้วิจัยกับผู้นําชุมชน
ดํารงอ ยู่ ไ ด้จนกว่า กิจกรรมจะบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กําหนด  
 3.2.2 ได้รูปแบบการใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ดังภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดกลุ่มเป้าหมายการ
พัฒนาในแต่ละระดับ 

กําหนดวิธีการพัฒนาตามหลักการเพ่ิม
พลังอํานาจให้กับบุคคล  

ผลการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคล
ด้านความรู้ ความคิด และทักษะ
ต่ า ง  ๆ  ที่ ส า ม า ร ถ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลได้ 

ดําเนินการพัฒนาด้วยการแทรกแซงใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้มีศักยภาพ
ในการป้องกันปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ทรัพยากร / ความร่วมมือภายในชุมชน 

ภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
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 รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวน้ี 
เป็นการสังเคราะห์มาจากการพัฒนาวิธีการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่มีขั้นตอนต้ังแต่
การวางแผน ปฏิบัติและสังเกต และสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ  ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม โดยผู้วิจัยและเครือข่ายผู้ นําชุมชนได้
ร่วมมือกันดําเนินการในลักษณะกิจกรรมชุมชน ที่
เน้นให้ประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
จนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ ดี  ทั้ งในกลุ่มผู้ นําชุมชน 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปใน
ชุมชน  และกิจกรรมชุมชนที่ดําเนินการ ถือเป็นการ
ป้ อ ง กั น ปั ญห า ใ น ร ะ ดั บ ป ฐ ม ภู มิ  ( Primary 
prevention)   ด้วยโปรแกรมการแทรกแซงปัญหา 
(Intervention   program) ที่พัฒนาขึ้นจากการมี 
มีส่ วนร่ วมของครอบครั วและชุมชน  ในการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชน
เข้ามาสนับสนุน ส่วนร่วมของหลายฝ่าย และผลท่ี
เ กิดขึ้ น กับกลุ่ ม เ ป้ าหมายในแต่ละระดับ  คือ        
ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง พ ลั ง อํ า น า จ ใ น ตั ว บุ ค ค ล
(Empowerment) ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และ
ทักษะความชํานาญต่างๆ จนกลายเป็นบุคคลที่มี
ศักยภาพในการป้องกันปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว    
 ดังน้ัน รูปแบบดังกล่าวจึงถือว่าเป็น
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานใน
การพัฒนา โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ที่มีการบูรณาการทรัพยากร
ของชุมชนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวอย่างได้ผล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวน้ี
มีรายละเอียดเพ่ิมเติมที่แสดงถึงกลุ่มเป้าหมายใน 
แต่ละระดับ  วิธีการพัฒนา  ผลที่เกิดขึ้น เง่ือนไขของ
ความสําเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังต่าง ๆ ดังตาราง 1 
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กลุ่มเป้าหมาย                วิธีการพัฒนา                        แนวคิดและทฤษฎรีองรับ                       ผลที่เกิดขึ้น                 เงื่อนไขความสําเร็จ            ข้อพึงระวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบครวั 
เสี่ยง  

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในสภาพ
ปัญหาและวิธีการป้องกันปัญหา
ระหว่างกลุ่มผู้นํากับผู้เชี่ยวชาญ 
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้วยการทํากิจกรรม PAR  

 

- เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ 
และตระหนั ก ในปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  
- มีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติ
และสังเกต และสะท้อนผล เพื่อ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวของชุมชน 

 

ผู้นํา
ชุมชน 

ครอบครวั 
แกนนํา  

- เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด 
และพฤติกรรม ที่สามารถป้องกัน
ปัญหาในครอบครัวของตน 
- มีบทบาทในสถานะครอบครัว
แกนนํา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
กับบุคคลอื่นๆ ในชุมชน  
 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับฆราวาสธรรม 4   
- พัฒนาทักษะการสื่อสาร  การ
ควบคุมตนเอง และการปฏิบัติตน
เพื่อลดความขัดแย้งด้วยกิจกรรม
ต่างๆ 
- มอบป้ายสัญลักษณ์ครอบครัวแกน
นํา และติดตามผลในชุมชน 

- ปรับความคิดให้เป็นเชิงบวก
เ พื่ อลดพฤ ติ ก ร รม เ สี่ ย ง โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
- ร่วมเวทีเสวนากับผู้นําและ
ครอบครัวแกนนํา 

ประชาชน
ในชุมชน  

- ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และตื่นตัว
ในปัญหา และให้ความร่วมมือกับ
ผู้นําชุมชนด้วยการให้ข้อมูล และ
เฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวต่อเนื่องไป  
 

ตาราง 1  รายละเอียดของรูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

- การสนับสนุนความรู้ (Knowledge)  
- การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ของผู้นํา ในการ
ป้องกันปัญหา(Procedural and  
interaction skill)  
- การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
ป้องกันปัญหา (Social network)  

- ต้องผสมผสานผู้นําที่เป็นทางการ
และมีบทบาทรับผิดชอบงานชุมชน 
กับผู้นําชุมชนย่อยที่มีอุดมการณ์
และเข้าถึงประชาชนเข้าด้วยกัน     
- มีกิจกรรมที่สร้างข้อผูกมัดให้
ผู้นําชุมชนต้องปฏิบัติร่วมกันจน
สําเร็จตามเป้าหมาย 

- ร ะมั ด ร ะ วั ง ไ ม่ ใ ห้ กิ จ ก ร รม
กระทบต่อภาระงานและชีวิต
ค ร อบค รั ว ปก ติ   เ นื่ อ ง จ า ก
กิจกรรมที่ผู้นํารับผิดชอบต้อง
ต่อเนื่อง และใช้เวลายาวนานจึง
จะสําเร็จ 

- การสนับสนุนทางสังคมด้วยสถาบัน
ทางศาสนา  (Social support or 
culture support)  
- การพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้าน
ทักษะต่างๆ (Empowerment)  
- การสร้างบทบาท (Role model)  

-มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอด
ความ รู้ เ พื่อสร้างความ รู้ความ
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย   
- มีกิจกรรมที่กระทําร่วมกันเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
- มีการกําหนดสถานะและบทบาท
ของความเป็นครอบครัวแกนนํา   

- ต้องเป็นครอบครัวเสี่ยงที่พร้อม
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ใ น ฐ า น ะ
ค ร อ บ ค รั ว ต้ น แ บ บ  แ ล ะ มี
ความสามารถในการสื่อสารทํา
ค ว าม เ ข ้า ใ จ ก ับ คน อื ่น ๆ  ใ น
ชุมชน  

- การสนับสนุนความรู้ (Knowledge) 
- การสนับสนุนทางสังคม ด้วย
เครือข่ายชุมชน  (Social support 
or network support)  

-  มีการรับรู้ในปัญหาและคิดใน
ด้านบวกต่อการป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 
- มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด้านบวกเพื่อป้องกันปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  
 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
บุคคล  และรณรง ค์ ผ่ าน ช่อง
ทางการสื่อสารในชุมชน  

- กระบวนการสื่อสารภายในชุมชน 
(Communication)  
- การสร้างความตระหนักให้กับชุมชน 
(Community awareness) 

- มี สื่อบุคคลและสื่อ อื่น  ๆ  ที่มี
ประสิทธิภาพ  
-มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง  เช่น 
หอกระจายข่าย หรือวิทยุชุมชน 

- ต้องเ ลือกใช้วิ ธีการสื่อสาร ที่
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดแรงต้าน
จากประชาชน อันเนื่องมาจาก
ความคิดเ ห็นที่ แตกต่างกันต่อ
เนื้อหาที่สื่อออกไป  

- มี ต้ นแบบความ สํ า เ ร็ จ เป็ น
ตัวอย่างให้เห็น  
- มีการบูรณาการทรัพยากรในชุมชน 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
จากบุคคลทุกระดับในชุมชน  ด้วย
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

- ต้ อ ง มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ
ความคิดในครอบครัวเ สี่ยงให้
สอดคล้อง กัน  ก่อนที่ จะ ร่วม
แลก เป ลี่ยนความคิ ด เ ห็น ใน
กิจกรรมการเสวนา  
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อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน มีปัญหาความ
รุนแรงทางวาจามากที่สุด รองลงมาคือทางจิตใจ 
ร่างกาย และทางเพศ โดยระดับที่ครอบครัวเผชิญ
กับสภาพเสี่ยงมีแนวโน้มสูงขึ้น และชุมชนย่อยที่มี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่จํากัด แออัด และมีสภาพทาง
เศรษฐกิจไม่ ดี จะมี ปัญหาความรุนแรงในทุก
รูปแบบและมีระดับความรุนแรงที่สูงกว่าชุมชนอ่ืน 
ๆ ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับขอบข่ายของการกระทํา
รุนแรงในครอบครัว ที่องค์การอนามัยโลก  ได้
อธิบายไว้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2547; รณชัย คง
สกนธ์, 2549)  และในงานวิจัยอ่ืนยังพบว่า บริบท
ทางสังคมมีผลต่อการเกิดความรุนแรงในครอบครัว 
ทั้งในระดับโครงสร้างทางสังคม และระดับบริบทที่
เก่ียวข้องกับครอบครัว เป็นต้น (กฤตยา  อาชวนิจ
กูล และคณะ, 2546;  ฐาศุกร์ จันประเสริฐ    อ้อม
เดือน สดมณี สธญ ภู่คง และมนูญ มุกข์ประดิษฐ์, 
2554)  นอกจากน้ัน ผลการวิจัยที่พบว่าความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน มีความเก่ียวข้องกับ
สภาพภายในตัวบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ความ
รุนแรงในวัยเด็ก การมีนิสัยเชิงลบของผู้ที่กระทํา
รุนแรง เช่น การเป็นคนใจร้อน พูดจาไม่สุภาพ 
รวมท้ังการชอบด่ืมสุราจนติดเป็นนิสัย ก็สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ ปัญชลี โชติคุต (2541) 
บุศรินทร์ คล่องพยาบาล (2542) และกฤตยา แสวง
เจริญ (2545) ที่พบว่า บุคลิกภาพ ประสบการณ์
ความรุนแรงในอ ดีต   และการ ใ ช้ เค ร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์ของสามีและภรรยา ล้วนแล้วแต่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว  และข้อค้นพบเช่นน้ี แสดงว่าพฤติกรรม
ความรุนแรงในครอบครัวมีความเก่ียวข้องกับการ
อบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ในอดีต  รวมทั้งการ

ดํารงชีวิตครอบครัวในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง  ซึ่ง
พฤติกรรมความรุนแรงที่เก่ียวข้องกับการอบรม
เลี้ยงดูและประสบการณ์ในอดีตน้ี สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สเตราส์  เจลเลส  และสเต็นเม็ทซ์ 
(Straus, Gelles, & Steinmetz, 2006: 97) ที่ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมการเลียนแบบจากการเป็น
ผู้ถูกกระทําโดยตรงหรือเห็นตัวอย่างอันเป็นการ
เห็นประสบการณ์โดยอ้อม จากต้นแบบของคนใน
ครอบครัว แล้วเกิดการเรียนรู้ที่นําไปสู่ความรุนแรง
ได้  เช่น เมื่อถูกพ่อแม่ทําโทษด้วยความรัก ก็จะ
เรียนรู ้และเชื ่อมโยงระหว่างความรักกับความ
รุนแรง หรือแม้แต่การลงโทษของบิดามารดาเพื่อ
อบรมสั่งสอน ก็จะเกิดการเรียนรู้สิทธิในการใช้
ความรุนแรงกับสมาชิกคนอื่น ๆ จนกลายเป็น
ความรู้สึกชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงต่อคนใน
ครอบครัว และมีพฤติกรรม การใช้ความรุนแรงต่อ
บุคคลอ่ืนต่อเน่ืองไป  รวมทั้งแนวคิดของแบนดูร่า 
(Bandura, 1977) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมการเรียนรู้
ของมนุษย์ผ่านทางตัวแบบในหลายลักษณะ เช่น 
บุคคลจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อดูตัวแบบของ
ความก้าวร้าวรุนแรง หรือมีพฤติกรรมด้านศีลธรรม 
และจิตสํานึกด้านศีลธรรม หากได้รับอิทธิพลจาก
การสัง เกตและการเ ป็นแบบอย่างที่ ดี   โดย
พฤติกรรมของบุคคลจะตอบสนองต่อสิ่ ง เร้ า
ภายนอกหรือเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ  สําหรับ
พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวที่เก่ียวข้องกับ
สภาพเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
น้ัน ก็สอดคล้องกับแนวคิดของ เบอร์  เดย์ และ
บาห์ (Burr, Day, & Bahr, 1993: 37) ที่กล่าวถึง
ครอบครัวในเชิงระบบทางสังคมที่ต้องเก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และระบบ
ดังกล่าวจะเกิดผลผลิตทั้งทางด้านบวกและด้านลบ
ตามแต่สภาพแวดล้อมน้ัน  ๆ  โดยหากอยู่ใน
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สภาพแวดล้อมที่ดีจะทําให้เกิดผลผลิตของระบบ
ครอบครัวในด้ านบวก  เ ช่น  ความรัก  ความ
ปลอดภัย การเรียนรู้ในทางที่ดี และความผูกพัน ใน
ขณะเดียวกัน หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
หรือไม่สมดุล ก็เกิดผลผลิตในเชิงลบ เช่น ความ
ขัดแย้ง เกลียดชัง และการใช้ความรุนแรงได้    

2. จากการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ทั้ง 2 
วงรอบ  ที่ได้กําหนดวิธีการพัฒนาไปที่ ตัวผู้ นํา
ชุมชน ครอบครัวแกนนํา ครอบครัวเสี่ยง  และ
ประชาชนในชุมชน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้
เ ก่ียวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตครอบครัว เช่น  
การเรียนรู้แง่คิดเก่ียวกับการครองเรือน การร่วมทํา
กิจกรรมกับคู่สมรส การสร้างพันธะสัญญากับคู่
สมรสที่จะไม่ ใ ช้ความรุนแรง การเสวนาเ พ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับครอบครัวอ่ืนๆ และการ
สื่อสารไปยังชุมชนด้วยสื่อบุคคลและสื่อรณรงค์ต่าง 
ๆ โดยกิจกรรมมีความหลากหลายและครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายของชุมชน และดําเนินการโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก  กิจกรรมเหล่าน้ี
นับ ว่า เ ป็นการส่ ง เส ริม ปัจจัย ด้านบวกให้ กับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ เ พ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม จนมีศักยภาพใน
การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวได้    ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ งามตา  วนินทานนท์ 
(2553: 18) ที่กล่าวถึงปัจจัยของการมีคุณภาพชีวิต
สมรส คือ การได้ใกล้ชิดผูกพัน การให้ความสําคัญ
กับชีวิตครอบครัว และการมีทัศนคติที่ดีต่อคู่สมรส  
นอกจากน้ี วิธีการดังกล่าว ถือว่าเป็นการแทรกแซง
ในกลุ่มครอบครัวเสี่ยงที่เผชิญกับสภาพเสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหา และบุคคลแวดล้อมคือผู้นําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือสนับสนุนการป้องกันปัญหา

ในครอบครัวเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่ง
การแทรกแซงในบุคคลแต่ละกลุ่มเป้าหมายของ
ชุมชนน้ี สอดคล้องกับหลักการแทรกแซงด้วยการ
เพ่ิมพลังอํานาจในระดับบุคคล  ของ แอล’ อะเบต  
(L’ Abate, 1990: 89)  ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อชุมชน
หรือบุคคลมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา จะต้อง
แทรกแซงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพให้กับบุคคลให้สามารถเผชิญกับปัญหาได้ 
เช่น การให้กลุ่มสนับสนุน การเพ่ิมพลังอํานาจ และ
การให้บุคคลเห็นคุณค่าของตนเอง และเลวิส และ
คณะ  (Lewis et al, 1998: 10) ที่ได้กล่าวถึง
กระบวนการเพ่ิมพลังอํานาจให้กับบุคคลเพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  ด้วยการพัฒนาทักษะ  
การให้บทเรียน รวมทั้งการฝึกหัดในส่ิงที่บุคคลน้ัน
ไม่เคยได้รับหรือเรียนรู้มาก่อน ซึ่งวิธีการดังกล่าว
จะทําให้บุคคลท่ีเผชิญกับสภาพเสี่ยงมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
รวมท้ังสอดคล้อง กับแนวคิดของ  เบอร์ เรร่ า 
(Berrera, 1982: 70) ที่ได้กล่าวถึงวิธีการป้องกัน
ปัญหาในชุมชน ด้วยการใช้กลไกการสนับสนุนตาม
ธรรมชาติจากทรัพยากร ท่ีมีอ ยู่ ในชุมชน  มา
สนับสนุนบุคคลที่เผชิญกับสภาพเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหา เพ่ือให้การป้องกันปัญหามีความย่ังยืนและ
ต่อเน่ือง 

3. จากผลการพัฒนา ที่พบว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้นําชุมชน ครอบครัว
แกนนํา  ครอบครัวเสี่ยง และประชาชนในชุมชน
บางส่วนในด้านบวก อันแสดงถึงความสําเร็จของ
การป้องกันปัญหาในระยะเร่ิมต้น  และได้รูปแบบ
การป้องกันปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน 
คือ รูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้ วิจัยกับผู้ นํา
ชุมชน และรูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
น้ัน แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นผลลัพธ์
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ที่เกิดจากการดําเนินการเพื่อพัฒนาวิธีการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ด้วย
การปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เมเดรอส  (Mederos, 1999: 140-
141) ที่กล่าวถึงผลสําเร็จของกิจกรรมแทรกแซงใน
ชุมชน ว่ามาจากการการดําเนินการที่ ต่อเน่ือง
เพียงพอที่จัดการกับปัญหาด้วยกิจกรรมการ
แทรกแซงที่เหมาะสม  รวมทั้งคนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการจัดการกับปัญหา และมีการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละระดับ และสอดคล้องกับ
แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายของ โวล์ฟ 
(Woolf, 2007: 215- 231) เก่ียวกับการป้องกันใน
ระยะเริ่มต้นของชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมป้องกันปัญหาในลักษณะเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพ่ือหาวิธีการช่วยเหลือครอบครัวที่เป็น
ปัญหา โดยมีกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมาจากความ
ร่วมมือของหลายฝ่าย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด
เก่ียวกับการวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา 
ของ เคอรี่  (Kerry, 2003) ที่กล่าวถึงการ
ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ในเชิงหลักการหรือ
ทฤษฎีจากผู้วิจัย ผสมผสานกับแนวคิดและวิธีการ
ของคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม และร่วมกัน
ปฏิบัติจนสามารถสร้างเป็นข้อสรุปในลักษณะของ
วิธีการที่จะนําไปใช้ในการป้องกันปัญหาของชุมชน   

ข้อเสนอแนะ 
  1. เชิงนโยบายต่อปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 
 1.1 รัฐควรมีนโยบายเก่ียวกับการ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนท่ี
เผชิญสภาพเสี่ยงให้มากข้ึน ด้วยการส่งเสริมปัจจัย
ด้านบวกให้กับบุคคลและชุมชน เช่น การส่งเสริม
สัมพันธภาพในครอบครัวหรือการพัฒนาทักษะใน

ตัวบุคคลเพื่อการป้องกันปัญหา เพ่ือเป็นการลด
สภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา อันถือว่าเป็นการ
แก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาโดยตรง  
 1.2 รัฐควรจะต้องมีนโยบายด้านการ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่เอื้อให้
เกิดการบูรณาการบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของสังคม
และชุมชนให้เข้ามาช่วยป้องกันปัญหา โดยเฉพาะ
การสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรของรัฐและ
ผู้นําท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายขององค์กรหรือ
กลุ่มที่มีอิทธิพลทางสังคม  
 1.3 รัฐควรมีนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ระดับประเทศ ที่ให้ความสําคัญกับบทบาทของ
ชุมชนในการร่วมป้องกันปัญหา โดยมีกลไกที่
สามารถผลักดันให้ชุมชนมีพลังในการป้องกัน
ปัญหาของตนเอง เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปัญหา การส่งเสริมการจัดการความรู้
เพ่ือป้องกันปัญหา เป็นต้น   

2 .  ข้ อ เ ส น อ แน ะสํ า ห รั บ ก า ร นํ า
ผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
 2.1 การปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน
ปัญหาความ รุนแรง ในครอบครั ว  สามารถ
ดําเนินการได้โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากผู้เก่ียวข้องกับปัญหา และดํารงสถานะและ
บทบาทของเครือข่ายไว้ด้วยกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติ
ร่วมกันจนบรรลุผล โดยเครือข่ายดังกล่าวจะต้อง
เน้นความสมัครใจ  กระบวนการมีส่วนร่วม และ
ความต้องการที่จะทําประโยชน์ให้แก่สังคม  
 2.2 การป้องกันปัญหาความรุนแรง
ในระดับชุมชน ควรจําแนกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
เ ช่ น  ก ลุ่ ม ผู้ นํ า ชุ ม ช น แ ล ะ ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา กลุ่มประชาชนที่
ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น  ฯล ฯ  ซึ่ ง แ ต่ ล ะ
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กลุ่มเป้าหมายจะใช้วิธีการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
และวิธีการพัฒนาจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะมาสนับสนุน
การป้องกันปัญหา ทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ภายในและ
ภายนอกชุมชน  
 2.3 วิธีการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ของชุมชน สามารถดําเนินการในรูปแบบกิจกรรม
ของชุมชนที่สามารถเพ่ิมพลังอํานาจให้กับบุคคล 
เช่น การให้ความรู้  การปรับความเข้าใจ การพัฒนา
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมทักษะ
ความชํานาญให้สามารถเผชิญกับปัญหาได้ เป็นต้น 
 2.4 ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้ลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความ
รุ นแรง ในครอบค รัว  และให้ป ฏิ บั ติตน ด้วย
พฤติกรรมด้านบวกเพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว อาจ
เริ่มต้นพัฒนาจากครอบครัวกลุ่มเล็ก ๆ  ด้วยวิธีการ
ตาม ข้อ 2.3 แล้วส่งเสริมบทบาทให้เป็นครอบครัว
แกนนํา ก่อนที่จะขยายผลไปสู่ครอบครัวอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารของ
ชุมชน และกิจกรรมการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครอบครัวอ่ืน ๆ    
 2.5  การดําเนินการเพ่ือป้องกันปัญหา
ความรุนแรงในครอบครั วระดับชุมชน ควรมี
กระบวนการที่บุคคลหลายฝ่ายสามารถเข้ามาร่วม
ดําเนินการได้ เช่นการนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ เน่ืองจากเป็นกระบวนการที่
คนในชุมชนสามารถร่วมกันคิดวางแผนการพัฒนา 
รวมท้ังการร่วมปฏิบัติและสังเกตผล และสะท้อน
ผลการปฏิบัติเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้
เหมาะสม หรืออาจใช้วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมอ่ืนๆ 
เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนใน
ชุมชน เป็นต้น  
 

 3. การวิจัยในครั้งต่อไป 
 3.1 ควรนํารูปแบบการป้องกัน
ปัญหาที่ ได้จากการวิจัยในครั้ง น้ี ไปปรับใช้กับ
ชุมชนอ่ืนๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือให้มีการ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับ
ชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป   
 3.2 ควรศึกษาวิจัยในชุมชนด้วยการ
ขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นเด็ก คนชรา หรือคนที่ต้องพ่ึงพิงคนอื่นให้มาก
ขึ้น  
 3.3 ควรศึกษาวิจัยในชุมชนด้วย
การขยายผลการพัฒนาไปยังครอบครัวที่เผชิญกับ
ปัญหาความรุนแรงในระดับที่เป็นความขัดแย้งหรือ
รุนแรงมากขึ้น เพ่ือให้ผลการพัฒนาสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือฟ้ืนฟูให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข  
 3.4 ควรศึกษาวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนที่มี
บริบทแตกต่างจากพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบทดังที่ได้
ศึกษาในครั้งน้ี เช่น การศึกษาในชุมชนชนบท หรือ
ชุมชนเมือง เป็นต้น เพ่ือจะได้รูปแบบการป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมในแต่ละ
สภาพชุมชนให้มากขึ้น   
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